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13530536: สาขาวิชานิเทศศาสตร 

เรื่อง: โครงการจัดทําหนังสือสารคดีภิกษุสามเณรเพศที่สาม 

 

จุลนิพนธฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมและเรื่องราวชีวิตของภิกษุสามเณร

เพศที่สาม เพื่อเปนสื่อกลางในการนําเสนอขอมูล ความคิดเห็นจากบุคลากรที่อยูในแวดวง

พระพุทธศาสนาตอเรื่องภิกษุสามเณรเพศที่สาม และเพื่อนําเสนอสารคดี ‘พระนะจะ’ ผานหนังสือ

เลม 

เน่ืองจากปจจุบัน จํานวนประชากรเพศที่สามในประเทศไทย มีจํานวนเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ 

และกระจัดกระจายอยูในสังคมทุกๆวงการ ไมเวนแมกระทั่งวงการพระพุทธศาสนา อันเห็นไดจากขาว

ภิกษุสามเณรเพศที่สาม ที่ปรากฏอยางตอเน่ืองตามสื่อตางๆ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน กลายเปน

ปรากฏการณพระตุดพระเกยที่สังคมกําลังใหความสนใจและจับตามอง ผูศึกษาจึงสนใจศึกษา โดย

มุงเนนไปที่พฤติกรรมและเรื่องราวชีวิตของภิกษุสามเณรเพศที่สาม รวมถึงการสัมภาษณความคิดเห็น

ของพระนักวิชาการ องคกรศาสนา และนักวิชาการดานศาสนา ตอประเด็นน้ี ซึ่งผูศึกษาหวังเพียงทํา

หนาที่เปนสื่อกลางในการเสนอขอมูลจากทุกฝาย ใหผูที่สนใจไดทราบ 

ข้ันตอนการผลิตหนังสือเลมน้ี เริ่มจากการศึกษาขอมูลจากเอกสารและสื่อตางๆ เชน

หนังสือ เว็บไซต เพื่อนํามาใชในการวางแผนการทํางาน เริ่มจากการลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูล ดวยวิธีการ

สัมภาษณ และการสัง เกตการณ ภิกษุสามเณรเพศที่สาม รวมถึงเหลาบุคลากรในแวดวง

พระพุทธศาสนา นําขอมูลมาเรียบเรียงตามหลักเกณฑการเขียนสารคดีทั่วไป โดยจะนําขอมูลที่เขียน

เสร็จสมบูรณ พรอมดวยรูปประกอบ อันไดแก ภาพถาย มาจัดตามแมแบบ (template) ที่สรางไว 

โดยการผลิตช้ินงานจะอางอิงตามที่ไดระบุไวในคูมือการทําหนังสือเลม (style book) ที่จัดทําข้ึน

โดยเฉพาะ เพื่อใหช้ินงานออกมาตรงตามแนวคิดเน้ือหาและรูปเลมที่ต้ังไว หลังการทําบรรณาธิกร 

เพื่อตรวจแกไขตนฉบับแลว จะเขาสูกระบวนการพิมพ เสร็จสมบูรณเปนหนังสือเลม ขนาดกวาง 13 

เซนติเมตร สูง 18.5 เซนติเมตร จํานวน 98 หนา พิมพสีทั้งเลม 
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กลาวนาม สําหรับขอมูลการสัมภาษณและประสบการณการลงพื้นที่ 
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บทที่  1 

บทนํา 

 

ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

เน่ืองจากปจจุบัน จํานวนประชากรเพศที่สามในประเทศไทย มีจํานวนเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ 

และกระจัดกระจายอยูในสังคมทุกๆวงการ ไมเวนแมกระทั่งวงการพระพุทธศาสนา อันเห็นไดจากขาว

ภิกษุสามเณรเพศที่สาม ที่ปรากฏอยางตอเน่ืองตามสื่อตางๆ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน กลายเปน

ปรากฏการณพระตุดพระเกยที่สังคมกําลังใหความสนใจและจับตามอง 

ตัวอยางเชน เว็บไซตของหนังสือพิมพเดลินิวสไดนําเสนอขาว ภาพสามเณรรูปหน่ึง ซึ่ง

ถูกแชรตอกันอยางแพรหลายบนเฟซบุค โดยภาพดังกลาว เปนชายหนาหวานใสบิ๊กอาย หนาขาวผอง 

ทาปากสีชมพู แลบลิ้นแตะริมฝปากเล็กนอย โดยที่ลิ้นมีการเจาะรูและใสตุมเหล็ก หรือที่วัยรุนเรียกกนั

วาจิวเอาไว และยกมือโพสตทาแปะที่ศีรษะ ตอมาภายหลังผูสื่อขาวไดคนหาขอมูล จนทราบวา ชาย

ในรูป คือ สามเณรภัทรนันท ศรีดาเลิศ เปนหน่ึงในผูรวมโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (www.dailynews.co.th, 12 มีนาคม 2555) 

กรณีน้ี พระพยอม เจาอาวาสวัดสวนแกว เคยพูดไววา ในวงการพระสงฆจะมีขอกําหนด

อยูเรียกวา “บัณเฑาะก” คือ เพศที่สามบวชไมได พวกที่ตัดอัณฑะ ก็บวชไมได พวกที่ออกอาการเปน

กะเทยชัดๆ ก็บวช ไมได ซึ่งกฎเกณฑน้ีก็มีมานานแลว แตของพวกน้ีมันเล็ดลอดได กอนการบวชเปน

ภิกษุ จะมีการคัดสรรกันบางตามสมควร แตทุกวันน้ีปญหาสิทธิมนุษยชน ก็ทําใหวงการพระสงฆของ

ไทยเกิดอาการนํ้าทวมปาก ขณะที่ระบบอุปถัมภ จากศาสนิกชน กลายเปนปญหาใหญ 

กอนการบวชก็มีสกรีนกันแลว แตวายุคน้ีมันเปนยุคที่คัดสรรยาก วัดมีพระนอยก็กลัวเปน

วัดรางก็เลยใหบวชกัน คนที่มีลูกหลานเกเร เพี้ยน วิปริต ก็ดันมีอุปการะตอวัด มาขอบวชไมใหบวชก็

ทะเลาะกันอีก ทําใหระบบคัดสรรเขามาบวชทําไมไดรอยเปอรเซ็นต ซึ่งจากการเดินทาง ไปวัดในภาค

ตางๆน้ัน พบวาพระตุดพระเกยสวนมาก จะพบในภาคเหนือ 

ถาแคเปนการถูกเน้ือตองตัวกันยังไมผิด แตหากมีการสวนทวารกันจึงผิด อยางไรก็ตาม 

แคการรักใครที่ผิดทีผ่ิดทาง ไมวาจะพระเกยดวยกันหรือพระกับเกย ก็ถือวาผิดทั้งสิ้น ไมเหมาะสม เขา

เรียกวา โลกวัชชะ หมายถึง โลกตําหนิติเตียน 

อยางไรก็ตาม ในสื่อสังคมออนไลน ยังคงปรากฏภาพภิกษุสามเณรเพศที่สามบางรูปที่

แสดงความประพฤติในลักษณะที่ไมเหมาะสมออกมาอยูเรื่อยๆ จึงเกิดเสียงวิพากษวิจารณอยางเปนวง

กวางไปในทํานองวา ภิกษุสามเณรเหลาน้ีอาจสงผลเสียตอภาพลักษณของพระพุทธศาสนา แตถามอง
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อีกดานหน่ึง ก็ไมไดหมายความวา ภิกษุสามเณรเพศที่สามทุกรูป จะตองประพฤติตนไปในทางที่ไมดี 

เพราะอาจมีบางรูปที่บวชเพื่อต้ังใจศึกษาธรรมะก็เปนได เพียงแตไมไดถูกสื่อนํามาเสนอเทาน้ัน 

ผูศึกษาจึงสนใจศึกษา โดยมุงเนนไปที่พฤติกรรมและเรื่องราวชีวิตของภิกษุสามเณรเพศที่

สาม รวมถึงการสัมภาษณความคิดเห็นของพระนักวิชาการ องคกรศาสนา และนักวิชาการดานศาสนา 

ตอประเด็นน้ี ซึ่งผูศึกษาหวังเพียงทําหนาที่เปนสื่อกลางในการเสนอขอมูลจากทุกฝาย ใหผูที่สนใจได

ทราบ 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและเรื่องราวชีวิตของภิกษุสามเณรเพศที่สาม 

2. เพื่อเปนสื่อกลางในการนําเสนอขอมูล ความคิดเห็นจากบุคลากรที่อยูในแวดวง

พระพุทธศาสนาตอเรื่องภิกษุสามเณรเพศที่สาม 

3. เพื่อนําเสนอสารคดี “พระนะจะ” ผานหนังสือเลม 

 

ขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 

1. ศึกษาจากขอมูลปฐมภูม ิ

1.1 สัมภาษณภิกษุสามเณรเพศที่สาม พระนักวิชาการ นักวิชาการดานศาสนา 

องคกรศาสนา 

1.2 เฝาสังเกตพฤติกรรมความประพฤติของภิกษุสามเณรเพศที่สาม 

2. ศึกษาจากขอมูลทุติยภูม ิ

2.1 บทความตางๆที่เกี่ยวของ 

2.2 พฤติกรรมความประพฤติของภิกษุสามเณรเพศที่สาม ที่ปรากฏเปนขาวตามสื่อ

ตางๆ 

 

ขั้นตอนการศึกษา 

1. ศึกษาและเสนอหัวขอจุลนิพนธโครงการศึกษาการ 

2. รวบรวมขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของ 

3. ลงพื้นที่เก็บขอมูล โดยขอมูลที่นํามาเขียนไดจากการสัมภาษณแหลงขอมูลบุคคล 

4. นําขอมูลที่เก็บรวบรวมมาทําการเขียนเรียบเรียง 

5. ทําการออกแบบจัดหนา ตามความเหมาะสมของเน้ือหา และรูปแบบของพ็อกเก็ตบุค 

6. ตรวจสอบความถูกตองและเรียบรอยของไฟลงาน 

7. เขาสูกระบวนการพิมพ ออกมาในรูปเลมพ็อกเก็ตบุค 
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แผนการดําเนินงาน 

แผนการดําเนินงาน มีรายละเอียดตามตารางการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) 

ตารางที่ 1-1    ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 

 

2557 

 มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. 

 ศึกษาและเสนอหัวขอจุลนิพนธ 

 รวบรวมวรรณกรรมและขอมูลที่เกี่ยวของ 

 ลงพื้นที่เก็บขอมูล 

 เรียบเรียงขอมูลและลงมือเขียน 

 นําเน้ือหาและรูปภาพมาจัดรูปเลม 

 นําเสนอช้ินงาน 

 สรุปผล 

 จัดทําเอกสาร 
 

 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ไดทราบขอมูล พฤติกรรม และเรื่องราวชีวิต ที่เกี่ยวของกับภิกษุสามเณรเพศที่สาม 

2. ไดทราบความคิดเห็นของพระนักวิชาการ องคกรศาสนา และนักวิชาการดานศาสนา 

ตอประเด็นเรื่องภิกษุสามเณรเพศที่สาม 

3. ผูที่สนใจไดใชขอมูลและเน้ือหาตางๆที่นําเสนอ เพื่อพิจารณาหรือทําความเขาใจเรื่อง

ภิกษุสามเณรเพศที่สาม 

 

นิยามศัพท 

1. พระนะจะ หมายถึง พระตุดเณรแตว 

2. ภิกษุ หมายถึง นักบวชชายในพระพุทธศาสนา 

3. สามเณร หมายถึง นักบวชชายในพระพุทธศาสนาที่มีอายุนอย ยังมิไดรับการ

อุปสมบทเปนพระภิกษุ 

4. เพศที่สาม หมายถึง บุคคลที่มีความตองการทางเพศกับบุคคลที่มีเพศเดียวกัน เกิดได

กับทั้งผูหญิงและผูชาย เชน กะเทย เกย ทอม ด้ี และเลสเบี้ยน 
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5. กะเทย หมายถึง ชายที่แสดงลักษณะและพฤติกรรมออกมาในลักษณะของเพศหญิง 

6. เกย หมายถึง ชายที่มีรสนิยมรักรวมเพศ 

7. เฟซบุค หมายถึง ผูใหบริการเครือขายสังคมและเว็บไซตรายหน่ึง สําหรับติดตอ และ

แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 

8. สื่อสังคมออนไลน หมายถึง สื่อหรือชองทางในการติดตอสื่อสาร ผานระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต เปนสื่อรูปแบบใหม ที่บุคคลทั่วไปสามารถนําเสนอและเผยแพรขอมูลขาวสารไดดวย

ตนเองออกสูสาธารณะโดยใชอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารประเภทตางๆ 
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บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

โครงการจัดทําหนังสือสารคดีภิกษุสามเณรเพศที่สาม ใชแนวคิดหลักมาเปนกรอบใน

การศึกษาและจัดทําไดแก  1) แนวคิดเรื่องความหลากหลายทางเพศ 2) แนวคิดการเขียนสารคดี 3) 

แนวคิดการจัดทําหนังสือ 4) แนวคิดการออกแบบรูปเลมและภาพประกอบ 5) แนวคิดการพิมพ 6) 

แนวคิดการถายภาพ 

หนังสือที่เกี่ยวของ ไดแก หนังสือแกะเปลือกเพศพุทธ 

 

1. แนวคิดเรื่องความหลากหลายทางเพศ 

1.1 ความสําคัญของความหลากหลายทางเพศ 

ความคิดเรื่องความหลากหลายทางเพศเกี่ยวของกับแนวคิดทฤษฎีที่ใชทําความเขาใจ

พฤติกรรม อัตลักษณ และการปฏิบัติทางเพศของมนุษย ซึ่งสิ่งเหลาน้ีมีการถกเถียงกันมายาวนานใน

ประวัติศาสตร เทาที่ผานมาความคิดเรื่องความหลากหลายทางเพศ เปนความคิดที่ตองการเปดพื้นที่

ใหกับการแสดงตัวตนหรืออัตลักษณทางเพศของมนุษยซึ่งไมจําเปนตองเปนไปตามบรรทัดฐานและ

กฎเกณฑของสังคม เชน การแสดงอัตลักษณของคนรักเพศเดียวกันและคนขามเพศ ทั้งน้ี การ

แสดงอตัลักษณทางเพศในแบบที่ตางไปจากผูชาย และผูหญิง เปนสิ่งที่พบเห็นไดในหลายวัฒนธรรม 

นักมานุษยวิทยาไดศึกษาเรื่องราวของกลุมคนที่แสดงอัตลักษณแบบคนขามเพศ หรือ Transgender 

ที่ผูชาย(ตามเพศสรีระ)จะแสดงบทบาทเปนผูหญิง เชน การศึกษาของวิล รอสโค (1991) เรื่องอัต

ลักษณแบบ Berdache ในกลุมชนพื้นเมืองในอเมริกา และ การศึกษาของเซเรนา นันดา (1998) 

เรื่องอัตลักษณแบบ Hijra ในอินเดีย เปนตน การแสดงอัตลักษณเหลาน้ีสะทอนใหเห็นวามนุษยมี

ความหลากหลายในการแสดงออกทางเพศ ซึ่งสืบเน่ืองมาจากวิธีคิดและความเช่ือทางวัฒนธรรมที่

แตกตางกัน 

ดังน้ัน การทําความเขาใจความหลากหลายทางเพศ จึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญ เพราะ จะ

ชวยทําใหเขาใจถึงคานิยม ความเช่ือ โลกทัศน และขนบธรรมเนียมประเพณีที่หลอหลอมใหมนุษย

แสดงอัตลักษณทางเพศอยางไรก็ตาม “ความหลากหลายทางเพศ” ยังเปนประเด็นที่มีการถกเถียงใน

เชิงแนวคิดทฤษฎีจากสกุลความคิดตางๆในสังคมตะวันตก ซึ่งแบงออกเปนสองข้ัวใหญๆสองข้ัว 

ระหวางข้ัวที่เช่ือในระบบสองเพศ หรือความเปนเพศตามธรรมชาติที่มีเพียงเพศชายและเพศหญิง

เทาน้ัน และจะปฏิเสธหรือตําหนิการแสดงอัตลักษณ 
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พฤติกรรมทางเพศที่ไมตรงกับเพศตามธรรมชาติ กับข้ัวที่เช่ือวามนุษยสามารถแสดง

พฤติกรรม อารมณความรูสึกและอัตลักษณทางเพศไดหลากหลายโดยไมจําเปนตองผูกติดอยูกับเพศ

ตามธรรมชาติหรือเพศสรีระแตอยางใด บทความเรื่องน้ีจึงเปนความพยายามที่สนับสนุนใหทุกคนมอง

เรื่องเพศ (การแสดงพฤติกรรมอารมณ และอัตลักษณ) แบบเปดใจกวาง โดยทําความเขาใจจาก

แนวคิดทฤษฎีตางๆเพื่อที่จะทําใหเห็นวา ความหลากหลายทางเพศ เปนเรื่องปกติ ที่ทําใหมนุษย

สามารถแสดงอารมณความปรารถนาตางๆไดตามที่เขาคิดวามีคุณคาสําหรับการดํารงชีวิตอยูในสังคม 

1.2 ฐานความคิดเรื่องความหลากหลายทางเพศ 

วิกฤตความรูที่เกิดจากทัศนะแบบสมัยใหม (Modernist Perspective) ซึ่งอธิบายเพศ

ของมนุษยในแนวพัฒนาการหรือกระบวนการที่เปนระนาบเสนตรง และเช่ือในความมีอยูจริงตาม

ธรรมชาติ หรือมีแกนแท ของความเปนเพศทางชีววิทยา วิกฤตดังกลาวน้ีถูกทาทายดวยความคิดแบบ

พหุลักษณ (Pluralism) ซึ่งพยายามอุดชองวางที่วิทยาศาสตรเคยทิ้งไว โดยเฉพาะเรื่องความซับซอน

ของประสบการณชีวิตทางเพศของมนุษย (William Simon, 2003:28) การทาทายดวยความคิดแบบ

พหุลักษณอาศัยวิธีการรื้อถอนสิ่งที่คิดวาเปนจริงแบบ 2 ธรรมชาติ (Denaturalization) เพื่อคนหาวา

ความหมายของเพศสรีระ พฤติกรรม อารมณและการแสดงออกทางเพศเปนสิ่งที่สังคมสรางข้ึนหรือ

เปนผลผลิตทางวัฒนธรรม และถูกแสดงออกโดยประสบการณชีวิตของบุคคล เปาหมายของการรื้อ

ถอนน้ีคือการวิพากษวิธีการจัดประเภท (Categorization) หรือการจําแนกเพศ (ทั้งเพศสรีระและ

พฤติกรรม) ของมนุษยใหอยูเปนพวกๆ หรือเปนหมูเปนเหลา เพราะการจัดจําแนกทําใหประสบการณ

ชีวิตทางเพศของมนุษยกลายเปนสิ่งเหมารวม เมื่อเราย่ิงเช่ือในการจัดพวกหรือจัดประเภทมากเทาใด

เราก็จะย่ิงคิดวาเรื่องเพศจะตองมีหมวดหมูที่ชัดเจน แตหมวดหมูเหลาน้ันวางอยูบนฐานคติเรื่องเพศ

สภาพ ที่แบงเปนสองดานคือ ผูชายและผูหญิง ซึ่งฐานคติน้ีมาจากกระบวนทัศนวิทยาศาสตรที่มองวา 

เพศ เปนเรื่องของการสืบพันธุตามธรรมชาติที่จะมีเพศชายและเพศหญิงเทาน้ันสําหรับการอธิบาย

ความจริงตางๆ ดวยเหตุน้ี การรื้อถอนวิธีการจัดจําแนกเพศจึงเปนการรื้อถอนกระบวนทัศนทาง

วิทยาศาสตรที่สรางทฤษฎีเพศดวยการมองเชิงหนาที่นิยม (Functionalism) ที่ผิวเผินเกินไป (Simon, 

2003:30) 

แตเดิมวิทยาศาสตรอธิบายชีวิตทางเพศของมนุษยในฐานะเปนการแสดงออกทางความ

ตองการทางเพศเทาน้ัน แตทัศนะแบบพหุลักษณ เชน แนวคิดแบบเควียร มองวาชีวิตทางเพศ หรือ

อารมณทางเพศของมนุษยมิใชเพียงแรงขับตามธรรมชาติหรือเปนสัญตญาณตามธรรมชาติ แตเปนการ

ทําใหการแสดงอารมณความปรารถนากลายเปนเรื่องทางเพศ (sexualized representation of 

desire) (Simon, 2003:28) การแสดงความรูสึกน้ีเปดโอกาสใหบุคคลสรางและเปลี่ยนแปลง

ประวัติศาสตรทางเพศของตัวเอง และการแสดงออกดังกลาวก็มีความซับซอนและคาดเดาไมได ซึ่ง

สงผลใหเรื่องราวชีวิตทางเพศของมนุษยเปนสิ่งที่ไมคงที่ วิลเลียม ไซมอน(2003) กลาววาถึงแม
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ขอเท็จจริงในชีวิตของมนุษยจะยังเหมือนเดิมแตการใหความหมายตอขอเท็จจริงน้ันเปลี่ยนแปลงได

เสมอ เพราะบุคคลสามารถตอเติมเสริมแตงจินตนาการทางเพศจากความทรงจําของตัวเองการแสดง

ความรูสึกโดยใชเพศเปนสื่อจึงมีความหมายที่เปดกวาง 

ศักยภาพดังกลาวน้ี ถูกมองขามไปในการศึกษาของวิทยาศาสตร ซึ่งทําใหเกิดขอสงสัยวา

คําอธิบายเกี่ยวกับความเปนสากลในเรื่องเพศมีอยูจริงหรือไม ถาบุคคลสามารถใหความหมายตอความ

ทรงจําทางเพศของตัวเองที่มีผลตอการแสดงความรูสึกที่มีเพศเปนสื่อ ฉะน้ัน ความจริงเกี่ยวกับเพศก็

ยอมจะถูกสรางแตกตางกันออกไปตามประสบการณของแตละคน ขอสังเกตประการหน่ึงคือ ชีวิตทาง

สังคมที่เกี่ยวกับเรื่องเพศมิไดมีอยูไดดวยตัวของมันเองตามที่วิทยาศาสตรเคยบอก เชน บอกวา

ประสบการณทางเพศในวัยเด็กจะสงผลตอพฤติกรรมทางเพศในตอนโตเปนผูใหญ ในทางกลับกนั ชีวิต

ทางสังคมในเรื่องเพศของมนุษยกลับเปนสิ่งที่มนุษยสรางข้ึนมาเอง มิใชสิ่งที่มีอยูแลว เพราะ

ประสบการณในวัยเด็กจะถูกใหความหมายไปตามชวงเวลาและสถานการณที่ตางกันซึ่งไมไดเปนตัว

บงช้ีใหเกิดพฤติกรรมทางเพศอยางใดอยางหน่ึงแตอยางใด ขอเถียงดังกลาวน้ีมีฐานความคิดที่เช่ือวา

เรื่องเพศเปนสิ่งที่ถูกสรางข้ึนจากสังคม (Simon, 2003:29) 

นอกจากน้ัน ความคิดแบบพหุลักษณยังเช่ือวาระเบียบทางสังคมที่บุคคลเขาไปเกี่ยวของ

มีความไมคงที่เพราะบุคคลสามารถไกลเกลี่ยและใหความหมายกับสิ่งตางๆรอบตัวได สังคมใน

ความคิดแบบพหุลักษณจึงเต็มไปดวยการตอรองทางประสบการณ ซึ่งคนแตละคนจะใชความรูเรื่อง

เพศในแบบของตัวเอง ความคิดพหุลักษณ ยังช้ีให เห็นวากรอบความคิดที่ ยึดมั่นในเพศสภาพ 

(Gender) ทําใหเกิดการแยกพรมแดนทางสังคมระหวางชายและหญิง รวมทั้งทําใหเกิดการสรางชวง

ช้ันสูงตํ่าเชิงคุณคาใหกับความเปนชายและหญิง ซึ่งสิ่งเหลาน้ีเกิดข้ึนภายใตสังคมทุนนิยมและสังคมที่

ใหอํานาจผูชาย (Gillian A. Dunne, 2003:65) ความคิดพหุลักษณจึงทําลายความเช่ือมั่นของระบบ

รักตางเพศ โดยมีนักวิชาการสายสตรีนิยมรุนที่สามและนักวิชาการแนวเควียรเปนผูนํารองและเปด

ฉากการวิพากษกระบวนทัศนวิทยาศาสตรที่ซอนอยูในระบบรักตางเพศ (Stevi Jackson, 2003:69) 

ความคิดแบบพหุลักษณจะไมอธิบายความเปนระบบของเพศ แตจะสรางความหลากหลายใหกับ

ประสบการณ  อัตลักษณ  และพฤติกรรมท าง เพศซึ่ ง บุคคลจะใชความเปนรั กต าง เพศ 

(Heterosexuality) เปนพื้นที่สําหรับตอรองและไกลเกลี่ย กลาวคือ ความเปนรักตางเพศไมไดมีอยูใน

ระดับสถาบันสังคมเพียงอยางเดียวแตยังมีอยูในปฏิบัติการในชีวิตประจําวัน ทุกๆคนมีสวนเกี่ยวของ

กับรักตางเพศในแงมุมตางๆ ทั้งที่เปนการคลอยตามและการขัดขืน 

ขอถกเถียงในเรื่องดังกลาวน้ี สวนใหญไดรับอิทธิพลความคิดมาจากจูดิธ บัตเลอร ซึ่ง

อธิบายใหเห็นวาเพศสภาพเปนเรื่องของการแสดง (Gender as a Performance) อยางไรก็ตาม ใน

ประเด็นน้ีถึงแมบัตเลอรจะช้ีใหเห็นวาการแสดงออกทางเพศมีความหลากหลาย แตมีผูต้ังขอสังเกตวา

การอธิบายใหเห็นถึงความหลากหลายทางเพศ (ทั้งพฤติกรรม อารมณ การปฏิบัติ และอัตลักษณทาง
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เพศ) มาจากฐานความคิดที่ตองการทําใหสังคมดํารงอยูรวมกันได หรือทําใหทุกคนเคารพในความ

แตกตางหลากหลาย นักวิชาการบางคนช้ีใหเห็นวาในขณะที่ความคิดเรื่องความหลากหลายทางเพศ 

เปนเรื่องที่ทําใหกลุมคนชายขอบทางเพศ เชน กลุมคนรักเพศเดียวกันหรือกลุมคนขามเพศ ไดรับการ

ปลดปลอยหรือไดรับการยอมรับจากสังคม ความคิดเรื่องความหลากหลายทางเพศ ก็ยังมีการจัด

ระเบียบและจัดประเภทของการแสดงอารมณ พฤติกรรม อัตลักษณทางเพศของมนุษย (Jackson, 

2003: 81) ซึ่งเกิดข้ึนมาต้ังแตปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ภายใตกระบวนทัศนแบบวิทยาศาสตร 

1.3 เราจะเขาใจความหลากหลายทางเพศอยางไร 

เจฟฟรีย วีคส (2003) ต้ังขอสังเกตวาการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญตอการอธิบายความรู

ความจริงเกี่ยวกับเรื่องเพศคือการเปลี่ยนวาทกรรมเรื่องเพศผิดปกติ (Perversity) ไปสูความ

หลากหลายทางเพศ (Diversity) การเปลี่ยนแปลงดังกลาวน้ีสะทอนการเปลี่ยนวิธีคิดที่มนุษยพูดถึง

อารมณปรารถนาของตัวเองดวย(Weeks, 2003: 70) กลาวคือ แตเดิมเมื่อมนุษยพูดถึงเพศที่ผิดปกติ 

มนุษยก็จะนึกถึงสิ่งที่เปนชวงช้ันและการจัดประเภท คนที่เปนเพศที่ผิดปกติ ก็จะถูกจัดใหอยูในลําดับ

ช้ันที่ตํ่าที่สุด นอกจากน้ันวิธีคิดเรื่องเพศที่ผิดปกติ จะใหนํ้าหนักกับเรื่องศีลธรรมคอนขางมากเพราะมี

ความพยายามที่จะตัดสินวามีใครถูกและใครผิด ซึ่งความพยายามดังกลาวเกิดข้ึนในชวงที่วิชาเพศ

ศาสตร (Sexology) กําลังเติบโตและแพรหลายในปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ถึง คริสตศตวรรษที่ 20 

ผลในเชิงลบของการอธิบายในแนวน้ีคือ การแยกข้ัวมนุษยออกเปนคนที่ปกติและผิดปกติ สวนผลใน

เชิงบวก ก็คือ การรับรูถึงการดํารงอยูของอัตลักษณทางเพศของมนุษยโดยเฉพาะคนรักเพศเดียวกัน

หรือคนขามเพศที่มีสังคมและวัฒนธรรมของตัวเอง 

แตเมื่อมีการอธิบายวาการแสดงออกทางเพศของมนุษยมีความหลากหลาย มนุษยก็จะ

นึกถึงพฤติกรรมทางเพศที่ดําเนินไปอยางตอเน่ือง โดยที่จะไมมีเพศใดดีกวาหรืออยูเหนือกวาเพศอื่นๆ 

การเดินทางมาสูความคิดเรื่องความหลากหลายทางเพศน้ีมีมูลเหตุสําคัญมาจากความพยายามตอสู

จากกลุมคนที่ถูกมองวาผิดปกติทางเพศ ไมวาจะเปนเกย กะเทย เลสเบี้ยน ไบเซ็กชวล ฯลฯ การตอสู

ของคนเหลาน้ีพยายามจะนําความคิดแบบพหุลักษณ มาใชอธิบายสิทธิของตนเองในฐานะเปนมนุษย

คนหน่ึงในสังคม ซึ่งพวกเขาจะอธิบายวาตนเองคือ คนกลุมนอยทางเพศ (Sexual Minority) ที่ถูกคน

กลุมใหญกดข่ีขมเหงและเลือกปฏิบัติวาทกรรมเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศจึงเกิดข้ึนดวย

เงื่อนไขทางการเมืองในชวงทศวรรษ 1970 เปนตนมา นักเพศศาสตรหลายคนที่มีจิตใจชวยเหลือคน

เหลาน้ีก็พยายามออกมาสรางคําอธิบายวาเพศของมนุษยเปนสิ่งที่ไมคงที่  เชน อัลเฟร็ด คินซีย ที่

พยายามช้ีใหเห็นความหลากหลาย (Variations) ในการแสดงพฤติกรรมทางเพศของมนุษย หรือ

การศึกษาของฟาอุสโต สเตอรลิ่ง (2002) ที่ช้ีใหเห็นวาเพศสรีระของมนุษยไมไดมีเพียงเพศหญิงและ

เพศชายเทาน้ัน แตมนุษยยังมีเพศสรีระที่มากกวาหน่ึงแบบมาต้ังแตกําเนิด ความพยายามของคินซีย
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และฟาอุสโต สเตอรลิ่ง คือภาพสะทอนการเปลี่ยนแปลงที่ชวยขยายเรื่องราวทางศีลธรรมในเรื่องเพศ

ใหกวางข้ึน 

กระบวนการที่จะสรางความแตกตางหลากหลายทางเพศ นอกจากจะทําใหเห็นความ

ซับซอนของพฤติกรรมทางเพศแลว ยังทําใหเกิดความขัดแยงทางสังคมแบบใหมดวย วีคส (2003) 

อธิบายวากลุมคนที่ไมไดนิยามวาตนเองเปนรักตางเพศ จะออกมาตอสูโดยใชอัตลักษณทางเพศเปน

เครื่องมือตอรองและเรียกรองความเทาเทียมทางสังคม เชน ตัวอยางการตอสูของชาวเกยและเล

สเบี้ยนในโลกตะวันตกทั้งหลาย การเมืองเรื่องอัตลักษณจึงเกิดข้ึนทามกลางวาทกรรมความ

หลากหลายทางเพศ อยางไรก็ตาม การทําความเขาใจในเรื่องน้ีจะตองมองบริบทของ “ความสัมพันธ” 

กลาวคือการแสดงออกในเรื่องเพศเปนการแสดงที่สัมพันธกับสังคมและวัฒนธรรม สัมพันธกับอํานาจ 

โอกาส ทางเลือก ความเปนสวนตัว พื้นที่สาธารณะ รสนิยม และอารมณความรูสึก บริบทของ

ความสัมพันธเหลาน้ีจะชวยใหมองเรื่องเพศ ไมเปนเพียงแคการมองที่พฤติกรรม หรือการกระทํา แต

มองไปที่บริบทที่สรางความหมายใหกับเพศ การทําความเขาใจบริบทจะชวยใหตระหนักวา พฤติกรรม

ทางเพศ ในตัวของมันเองไมใชสิ่งที่ถูกหรือผิด หากแตข้ึนอยูกับการใหความหมายตอพฤติกรรมน้ันๆ

ในบริบทและเงื่อนไขที่ตางกัน เชน การมีเซ็กสของคนรักเพศเดียวกันเคยถูกมองวาเปนสิ่งผิดธรรมชาติ

หรือเปนความผิดปกติทางจิต เพราะบริบททางศาสนา การแพทยและความรูทางวิทยาศาสตรเขามา

ใหความหมายของพฤติกรรมดังกลาวน้ี แตเมื่อเวลาผานไปมีการใหความหมายใหมวาพฤติกรรมรัก

เพศเดียวกันเปนเรื่องปกติ เปนพฤติกรรมที่สามารถเกิดข้ึนกับใครก็ได เพราะมีความคิดเรื่องอัตลักษณ

ทางเพศและสิทธิเสรีภาพที่ชวยสรางความหมายเหลาน้ี 

อาจกลาวไดวาการทําความเขาใจเรื่องความหลากหลายทางเพศ คือการทําความเขาใจ

บริบทของความสัมพันธที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การมองเรื่องเพศ จะตองทําความเขาใจระบบ

ความหมายที่เกิดข้ึนภายใตบริบทความสัมพันธที่ซับซอนเพื่อที่จะแยกแยะสิ่งที่เปนเงื่อนไข ออกจาก

สิ่งที่เปนพฤติกรรม การช้ีวัด ตัดสิน จัดประเภท และตีตราใหมนุษยอยูในชวงช้ันทางเพศที่ตางกันเปน

เรื่องทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งชวงช้ันเหลาน้ีลวนถูกสรางมาจากความรู ที่สถาปนาตัวเองภายใต

ความสัมพันธเชิงอํานาจ เทาที่ผานมาความรูวิทยาศาสตรเคยประสบความสําเร็จในการครองอํานาจ

แหงการนิยามเรื่องเพศภายใตวิชาเพศศึกษา แตความรูน้ีก็คอยๆถูกรื้อถอนและถูกต้ังคําถามจากนัก

เคลื่อนไหว นักตอสู และนักวิชาการจากหลายสํานัก 

สําหรับสถานการณในปจจุบัน เรื่องเพศคลี่คลายตัวเองมาอยูในสภาวะที่มีหลายเฉดสี 

เฉดสีที่สําคัญสองประการ คือ ความคิดเรื่องความแตกตาง กับความคิดเรื่องความหลากหลาย 

ความคิดทั้งสองน้ีมีอิทธิพลตอคนจํานวนมากในการช้ีวัดตัดสินวาเพศแบบไหนดี หรือไมดี แบบไหน

เหมาะสม หรือไมเหมาะสม ในสังคมปจจุบัน ทามกลางคําอธิบายเรื่องความหลากหลายทางเพศ 

มนุษยก็ยังคิดถึงการแบงแยกเพศ ออกเปนสองดานระหวางขาวกับดํา เพราะ ความแตกตาง ยังมีพลัง
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ตอการใหความหมายในเชิงศีลธรรม เน่ืองจากพฤติกรรมทางเพศบางอยางยังคงถูกตําหนิ เชน การใช

กําลัง การขมขืน การลอลวง ฯลฯการช้ีความแตกตางยังมีพลังตอการอธิบายความเปนพวกพอง เชน 

กลุมเกยมีสังคมที่แตกตางไปจากกลุมชายหญิง ประโยชนของความคิดเรื่องความหลากหลายทางเพศ

จึงอยูที่การเปดพรมแดนที่จะยอมรับอัตลักษณทางเพศของมนุษยที่ไมเหมือนกันและไมมีความคงที ่ซึง่

เปนคนละเรื่องกับการใหคุณคาตอพฤติกรรม การกระทํา และวิธีปฎิบัติ วีคส (2003) กลาววาการ

ช้ีใหเห็นความแตกตาง เปนเรื่องของระบบคุณคาและเปนเรื่องทางการเมืองซึ่งสัมพันธกับบริบท ที่ทํา

ใหเกิดพฤติกรรมน้ันๆ เมื่อเปนเชนน้ีเพศวิถี จึงเปนพรมแดนของการใหคุณคาตอพฤติกรรม และการ

พูดถึงความหลากหลายทางเพศก็เปนวิธีการหน่ึงของการใหคุณคาซึ่งอาจจะชวยใหเห็นขอจํากัดของ

ความหมายเกาๆ ชวยใหเกิดการต้ังคําถาม การตอรอง และการไกลเกลี่ยที่มนุษยเปนผูเลือก 

(ดร.นฤพนธ ดวงวิเศษ นักวิชาการ ,ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร : http://www.sac.or.th/ 

main/article_detail.php?article_id=180&category_id=27) 

 

2. แนวคิดการเขียนสารคดี (non-fiction) 

2.1 ความหมาย 

ถวัลย มาศจรัส (2538: 20) ใหความหมายของไววา คืองานเขียนที่ยึดถือเรื่องราวจาก

ความเปนจริงนํามาเขียนเพื่อมุงแสดงความรู ความจริง ทรรศนะ ความคิดเปนหลัก ดวยการจัด

ระเบียบความคิดในการนําเสนอ ผสมผสานในการถายทอดตอการสนใจใฝรูของผูอานเพื่อใหเกิด

คุณคาทางปญญา 

จรัล มานตรี (2552: 9) ใหความหมายวา คือขอเขียนที่ผูเขียนมีเจตนาเบื้องตนเพื่อ

รายงานเรื่องที่เปนความจริง มิใชเกิดจากจินตนาการ เรียบเรียงอยางสละสลวย โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อใหขาวสาร ความรู ความผอนคลายแกผูอานในเวลาเดียวกันธีรภาพ โลหิตกุล (2544: 152) ให

ทัศนะวา คือการนําเสนอความจริงอยางสรางสรรค สารคดีมิใชแบบเรียน แตเปนสวนหน่ึงของความ

บันเทิง แตเปนความบันเทิงที่ไดสาระ 

สรุป จากนิยามตางๆขางตน สารคดี คือ ขอเขียนที่ผูเขียนรายงานขอเท็จจริง มิใชเกิด

จากจินตนาการ มีวัตถุประสงคมุงเนนใหความรู 

2.2 ประเภทของสารคดี 

จรัล มานตรี (2552: 22) จัดประเภทของสารคดีเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ 1) สารคดีเชิง

ขาว 2) สารคดีไมใชขาว หรือสารคดีทั่วไป ไดแก สารคดีบุคคล สารคดีประวัติศาสตร สารคดี

ทองเที่ยว สารคดีเด็ก และสารคดีเกี่ยวกับสัตว 

มาลี บุญศิริพันธ (2535: 73-77) มีแนวคิดการแบงสารคดีออกเปน 2 ลักษณะ คือ  

1) ตามเน้ือหา ไดแกสารคดีเกี่ยวกับขาวหรือสารคดีเชิงขาว และสารคดีเกี่ยวกับมนุษย 
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2) ตามประเภทยอย ไดแก 1) สารคดีเสริมขาว 2) สารคดีเคียงขาว และ 3) สารคดีทั่วไป 

กลาวเฉพาะสารคดีทั่วไป ยังแบงชนิดออกเปน 1) สารคดีบุคคล 2) สารคดีโอกาสพิเศษ 

3) สารคดีประวัติศาสตร 4) สารคดีทองเที่ยว 5) สารคดีแนะวิธีทํา 6) สารคดีเด็ก 7) สารคดีสตรี 8) 

สารคดีเกี่ยวกับสัตว 

สรุป สารคดีมีหลายประเภท แตเมื่อกลาวเฉพาะสารคดีทั่วไปแลว หมายถึงเรื่องที่เปน

ขอเท็จจริง มิใชเกิดจากจินตนาการ ซึ่งเกี่ยวของกับมนุษย สัตว ประวัติศาสตร สถานที่ วิธีการ และ

ทองเที่ยว เปนตน 

2.3 สวนประกอบของสารคดี 

การเขียนสารคดีใหนาอานนาติดตามและพรั่งพรอมไปดวยเน้ือหาสาระอยางมีเสนหน้ัน 

จะมีสวนประกอบสําคัญอยูเพียง 3 สวนเทาน้ัน คือ 1) สวนนําเรื่อง 2) เน้ือเรื่อง 3) สรุปเรื่อง                    

ถวัลย มาศจรัส (2538: 32-38) 

2.3.1 สวนนําเรื่อง 

ทวีศักด์ิ ญาณประทีป (2523: 86) ความนํา คือสวนที่จะชักจูงใหผูอานติดตามอานเรื่อง

ไปไดตลอด ความนําที่ดีจะเปนเครื่องลอผูอานใหติดตามตอไปดวยความพอใจ 

ถวัลย มาศจรัส (2538: 32-38) ไดแบงประเภทสวนนําเรื่องดังน้ี 

1) แบบสรุปเน้ือหา 

การเปดเรื่องแบบน้ีเปนการเปดเรื่องที่เนนความสําคัญของเน้ือหาทั้งหมดใหยนยอดวย

ขอความที่สั้นกระชับ วิธีการเปดเรื่องแบบน้ีเปนสูตรสําเร็จในการเขียนที่เรียกวา W’s ไดแก Who 

(ใคร) , What (อะไร) , When (เมื่อไร) ,Where (ที่ไหน) , Why (ทําไม) 

2) เปดเรื่องดวยเหตุการณสําคัญ 

การเปดเรื่องแบบน้ี ไดแกการนําเน้ือหาของเรื่องตอนที่สําคัญที่สุด เดนที่สุดหรือนา

ต่ืนเตนที่สุดข้ึนมานําเรื่องเพื่อกระตุนความสนใจของผูอานใหเกิดความอยากรูอยากเห็นในเรื่อง

ดังกลาว 

3) เปดเรื่องโดยยกสุภาษิต คําพังเพย กวี นิพนธ หรือคําคมมากลาวนํา 

การเปดเรื่องดังกลาวน้ี เปนที่นิยมกันพอสมควรทั้งน้ีเพราะคนไทยเจาบทเจากลอน เปน

เสนหอยางหน่ึงของการเขียนสารคดี 

4) เปดเรื่องโดยใชประโยคใจความสําคัญ 

การเปดเรื่องดวยการนําประโยคสําคัญที่ปรากฏในเน้ือเรื่องมาข้ึนตนสามารถจะทําได ถา

หากวาประโยคน้ันเปนประโยคที่เดนมากๆ เปนประโยคที่จับใจ และสรางความประทับใจแกผูอาน 
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5) เปดเรื่องโดยใชคําถาม 

การเปดเรื่องในลักษณะดังกลาวเหมาะสําหรับการเขียนสารคดีที่ตองการโนมนาวให

ผูอาน 

เกิดความรูสึกรวมในการดําเนินกิจกรรมอยางใดอยางหน่ึง 

6) เปดเรื่องโดยยกเหตุการณเปรียบเทียบ 

การเปดเรื่องในแนวน้ี เปนการเปดเรื่องโดยนําเอาเหตุการณที่ผูอานสวนใหญเคยรับรูอยู

กอนแลวมานําเรื่อง เพื่อที่จะเช่ือมโยงมาสูเรื่องราวที่จะเขียนถึงในปจจุบัน 

7) เปดเรื่องดวยการพรรณนา 

การเปดเรื่องดวยการพรรณนาเปนการเปดเรื่องแบบเรียบงายและนิยมกันโดยทั่วไป การ

เปดเรื่องแบบน้ีไมหวือหวา แตก็ไมจืดชืด สวนที่จะเปนที่นาสนใจ อยูที่ลีลาการใชสํานวนภาษาของ

ผูเขียน 

8) เปดเรื่องแบบยอนอดีต 

การเปดเรื่องแบบน้ี นานๆจึงจะพบสักครั้งหน่ึง น่ันคือการเอาเหตุการณในอดีตมากลาว

นําเพื่อโยงเขาสูเหตุการณในปจจุบันหรืออนาคต 

2.3.2 เน้ือเรื่อง 

นับเปนสวนสําคัญของการเขียนสารคดี ดังน้ัน การเลือกเน้ือเรื่องที่จะนํามาเขียนเปนสาร

คดีน้ันจะตองกลั่นกรองอยางรอบคอบวา เรื่องที่จะนํามาเขียนดังกลาวน้ัน เมื่อผูอานอานจบแลวจะได

สาระอะไรบาง และสาระดังกลาวน้ันมีประโยชนตอการเรียนรูมากนอยเพียงใด 

2.3.3 สรุปเรื่อง 

การสรุปเรื่องเปนการเขียนเพื่อขมวดปมของเรื่องใหยุติตรงตามเปาหมายที่ตองการตาม

จุดมุงหมายกําหนดไว เชน สรุปใหเห็นความสําคัญของเน้ือเรื่องที่นําเสนอ สรุปความคิดเห็นที่เห็นวา

เปนประโยชนกับชีวิตและสังคม สรุปเน้ือหาเพื่อโนมนาวใหเกิดความรวมมือในดานตางๆ และสรุป

เพื่อใหเกิดความตระหนัก 

สรุป สวนประกอบของสารคดีประกอบไปดวย 1) สวนนําเปนสวนเปดเรื่องที่จะทําให

ผูอานติดตาม 2) เน้ือเรื่องเปนสวนสําคัญที่ใหสาระแกผูอาน 3) สรุปเรื่องเปนการเขียนเพื่อขมวดปมให

ตรงตามเปาหมายของผูเขียน 

2.4 โวหารที่ใชในการเขียน 

พรพรรณ ธารานุมาศ (2519: 116-121) กลาววา โวหาร หรือ ช้ันเชิง กระบวนการแตง

หนังสือของไทย โบราณบัณฑิตกําหนดไว 5 ประเภท คือ บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร เทศนา

โวหาร สาธกโวหาร และอุปมาโวหาร 
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โวหารขางตน พรพรรณ ธารานุมาศ (2529: 116-121) อธิบายไวดังน้ี 

1) บรรยายโวหาร หมายถึง ช้ันเชิงในการอธิบายเรื่องราวอยางถ่ีถวนตามความรูของผู

แตง ไมแสดงความรูสึกลงไปดวย เพื่อมุงใหผูอานไดรับความรูเปนสําคัญ 

2) พรรณนาโวหาร หมายถึง ช้ันเชิงในการรําพัน อาจเปนการรําพันถึงความรูสึกของตน

หรือผูอื่น หรือรําพันถึงสิ่งตางๆ เพื่อมุงใหผูอานเกิดความซาบซึ้งประทับใจเปนสําคัญ 

3) เทศนาโวหาร หมายถึง ช้ันเชิงในการอธิบายขอความใหกวางออกไปโดยยกเหตุผล

หรือหลักฐานมาประกอบ เพื่อมุงใหผูอานเห็นจริงเช่ือถือและปฏิบัติตาม 

4) สาธกโวหาร หมายถึง การยกตัวอยาง เพื่อสนับสนุนเรื่องราวของตนใหผูอานเขาใจ

และเช่ือถือ 

5) อุปมาโวหาร หมายถึง การเปรียบเทียบ ควรหาขออุปมาใหงายเขาใจแจมแจง และ

จะตองคะเนใหเปนที่ถูกใจของผูอานโดยทั่วไป 

สรุป โวหารที่ใชในการเขียนมี 5 ประเภท คือ บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร เทศนา

โวหาร สาธกโวหาร อุปมาโวหาร ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคและจุดมุงหมายของผูเขียนวาจะนําโวหารมา

ใชอยางไรใหเหมาะสมและตองคงความเปนสารคดีที่อยูพื้นฐานของขอเท็จจริง 

2.5 ขอมูลในการเขียนสารคดี 

ขอมูลที่ใชในการเขียนสารคดี (อรสม สุทธิสาคร 2554) แบงออกเปน 2 สวน คือขอมูล

เอกสาร และขอมูลบุคคล 

2.5.1 ขอมูลเอกสาร 

หมายถึง ขอมูลพื้นฐานที่มีผูรวบรวมคนควาไวแลว เพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน เปนการเตรียม

ความรู ความพรอมของผูเขียน กอนไปพบขอมูลบุคคล ขอมูลเอกสารน้ันคนควาหาไดจากหองสมุด 

จากหนังสือพิมพ พ็อคเก็ตบุค หนังสือเกา และหอจดหมายเหตุ เปนตน 

2.5.2 ขอมูลบุคคล 

หมายถึงขอมูลที่ไดมาจากการสัมภาษณแหลงขอมูล เปนการเก็บขอมูลในพื้นที่จริงซึ่ง

ตองอาศัยทักษะเทคนิคในการทางานเก็บขอมูล โดยผูเขียนสารคดีตองใหแหลงขอมูลรูสึกวาไมไดให

สัมภาษณ กับคนแปลกหนา แตกําลังพูดคุยอยูกับคนที่รูจักคุนเคย เปนเพื่อนหรือญาติมิตร ซึ่งทําให

ผูใหสัมภาษณรูสึกไววางใจ และใหสัมภาษณอยางเปนธรรมชาติ ทําใหไดขอมูลอยางที่เปนจริง และลุม

ลึก 

สรุป ขอมูลที่ใชในการเขียนสารคดี มี 2 ประเภทใหญ ไดแก 1) ขอมูลเอกสาร ซึ่งเปน

ขอมูลสําเร็จที่มีผูคนควาไวแลว 2) ขอมูลบุคคล เปนขอมูลสัมภาษณบุคคลจากพื้นที่จริง 
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3. แนวคิดการจัดทําหนังสือ (book concept) 

หนังสือเลม หมายถึง สื่อสิ่งพิมพที่รวมขอความเรื่องเดียวกันติดตอกันจนจบเลม มีปกหุม

อาจจะเปนปกออนหรือปกแข็งก็ได เน่ืองจากหนังสือเลมมีขอความที่เก็บไวใชประโยชนไดนานจึง

เลือกใชกระดาษที่มีคุณภาพคอนขางดี (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขานิเทศศาสตร 2551: 6-

6) 

3.1 ประเภทของหนังสือเลม 

แบงได 4 แบบ คือ 1) แบงโดยใชเน้ือหาเปนเกณฑ 2) แบงโดยใชขนาดและลักษณะ

รูปเลมเปนเกณฑ 3) แบงโดยใชกลุมผูอานเปนเกณฑ 4) แบงโดยใชลักษณะการเย็บเลมเปนเกณฑ 

(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขานิเทศศาสตร 2551 : 6-7) 

3.1.1 แบงโดยใชเน้ือเปนเกณฑ ไดแก 

1) หนังสือเลมประเภทสารคดี หมายถึง หนังสือที่บรรจุงานเขียนที่เปนสาระความรูตางๆ 

รวมทั้งแบบเรียน และตําราตางๆดวย 

2) หนังสือเลมประเภทบันเทิงคดี หมายถึง หนังสอที่มุงใหความสนุกสนานเพลิดเพลิน

เปนสําคัญที่หลักๆไดแก หนังสือรวมเลมเรื่องสั้น นวนิยาย ซึ่งผูเขียนเขียนข้ึนจากจินตนาการ 

 3.1.2 แบงโดยใชขนาดและลักษณะรูปเลมเปนเกณฑ 

1) ขนาดรูปเลมธรรมดา เปนขนาดหนังสือที่พิมพดวยกระดาษขนาดมาตรฐาน 31 x 43 

น้ิว ซึ่งเมื่อนํามาตัดแบงจะไดเปนสิ่งพิมพขนาดตางๆดังน้ี 

- ขนาด 8 หนายก (7 x 10.25 น้ิว) เชน หนังสือชุดวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ 

ราช 

- ขนาด 16 หนายก (5 x 7.25 น้ิว) เชน หนังสือพจนานุกรม นวนิยาย หนังสือรวมเลม

เรื่องสั้นเปนตน 

- ขนาด 32 หนายก (5 x 3.60 น้ิว) เชน พจนานุกรมฉบับนักเรียนหรือประมวลกฎหมาย

ฉบับพกพา เปนตน 

แตถาเปนการพิมพดวยกระดาษขนาด 24 x 35 น้ิว ซึ่งเปนขนาดมาตรฐานสากลที่

เรียกวา ขนาดชุด A ขนาดหนังสือจะเปลี่ยนไปเล็กนอย 

2) ขนาดรูปเลมพิเศษ เปนหนังสือที่ผูจัดทําประสงคใหมีลักษณะและขนาดผิดไปจาก

หนังสือธรรมดาทั่วไป รูปทรงของหนังสือเลมประเภทน้ีแบงไดเปนสามแบบคือ 

- หนังสือทรงรูปสี่เหลี่ยมผืนผาตามแนวนอน 

- หนังสือทรงรูปสี่เหลี่ยมผืนผาตามแนวต้ัง หรือแนวแคบ 

- หนังสือทรงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
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3.1.3 แบงโดยใชกลุมผูอานเปนเกณฑ 

1) หนังสือเลมสําหรับผูอานระดับตํ่ากวาอุดุมศึกษา หมายถึงหนังสือเลมที่เปนตําราเรียน

ซึ่งมีเน้ือหาที่เปนความรูเบื้องตนและความรูระดับปานกลาง ต้ังแตอนุบาลไปจนถึงมัธยมปลาย 

2) หนังสือเลมสําหรับผูอานอุดมศึกษา คือหนังสือเลมที่อยูในกลุมวิชาการสาขาตางๆ 

เน้ือหาจะลงลึกกวาตําราเรียนสําหรับระดับตํ่ากวาอุดมศึกษา เน้ือหาจะลงลึกตามระดับช้ันป และ

ระดับปริญญา 

3) หนังสือเลมสําหรับนักวิชาการ-อาจารย หนังสือเลมประเภทน้ีอาจรวมอยูในหนังสือ

เลมสําหรับผูอานระดับอุดุมศึกษา แตถาเปนตําราที่มีกลุมเปาหมายที่เปนนักวิชาการ อาจารยหรือนัก

การศึกษาไมมีขอจํากัดดังกลาวเน้ือหาจึงกวางขวางกวา ผูเขียนตําราก็มีอิสระในการนําเสนอเน้ือหา

มากกวา 

4) หนังสือเลมสําหรับผูอานทั่วไป ในปจจุบันประชาชนไดรับการกระตุนใหรักการอาน

หนังสือ ประชาชนจํานวนมากทีเดียวขานรับเรื่องน้ี นักแตงตําราจํานวนหน่ึง โดยการสนับสนุนของ

สํานักพิมพทั้งสวนราชการ ภําคเอกชน และองคการสารธารณะประโยชนไดตระหนัก จึงผลิตหนังสือ

เลมสารคดีความรูสาขาตางๆใหประชาชนทั่วไปอานเขาใจ 

3.1.4 แบงโดยใชลักษณะการเย็บเลมเปนเกณฑ 

1) หนังสือเลมประเภทเขาเลมแบบไสสันทากาว หนังสือประเภทน้ีสังเกตไดงาย ประการ

แรกเปนหนังสือปกออนมีความเรียบ ดูสวยงาม ตนทุนตํ่า แตมีขอเสียคือหนาหนังสือหลุดงายไมคงทน 

ปจจุบันใชกาวสังเคราะหที่ทําจากสารพอลิเมอรประเภทเทอรโมพลาสติก สวนผสมหลักของกาวชนิด

น้ีคือ เรซิน จัดเปนกาวรอน สวนกาวเย็นเปนที่รูจักดี คือกาวลาเท็กซ ที่ทําจากแปงมันทั่วไป 

2) หนังสือเลมประเภทเขาปกแข็ง จุดที่สังเกตไดงายของหนังสือเลมประเภทน้ีคือ มี

ความหนามาก กอนจะมาถึงข้ันหุมปกแข็งจะตองผานการเรียงหนายกเพื่อเย็บเลม โดยวิธีการเย็บกี่ 

เหมาะสําหรับหนังสือที่มีความหนามากๆ 

3) หนังสือเลมประเภทเขาเลมเจาะรูรอยพลาสติกหรือเย็บลวด หนังสือเลมที่เย็บลวดวิธี

น้ีไดแกรายงานที่รานทําปกรับทําทั่วไป เหมาะสําหรับทําเลมเอกสารหรือหนังสือที่พิมพดวยกระดาษ

แผนปลิว 

สรุป หนังสือแบงเลมแบงออกไดหลายประเภท ซึ่งปจจุบันมีการแบงที่หลากหลาย โดย

แบงเปนลักษณะใหญๆ คือ แบงโดยใชเน้ือหาเปนเกณฑ แบงโดยใชขนาดและลักษณะรูปเลม แบงโดย

ใชกลุมผูอาน และแบงโดยใชลักษณะการเย็บเลมเปนเกณฑในการแบง 

3.2 สวนประกอบหนังสือ 

นักวิชาการแบงเปน 3 สวนใหญๆ คือ 1) สวนตน 2) สวนหลัก 3) สวนทาย โดยมี

รายละเอียดดังน้ี (อารยะ ศรีกัลปยาณบุตร 2552: 163 - 170) 
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สวนตน 

1) ปกหนา (front cover) เปนสวนหนาสุดของหนังสือ เปนรูปลักษณภายนอกที่หอหุม

เน้ือหาภายในสวนตางๆที่จะตองไดรับการออกแบบและจัดวางองคประกอบในปกหนาของหนังสือ 

ไดแก ช่ือหนังสือหรือช่ือเรื่อง (title) ช่ือผูแตงหรือช่ือผูแปล ภาพประกอบปกหนา ขอความประกอบ

ปกหนา ตราสัญลักษณของสํานักพิมพ 

นอกจากน้ีหนังสือบางเลมโดยเฉพาะหนังสือที่มีขนาดใหญและหนา อาจจะมีใบหุมปก 

(book jacket) ซึ่งเปนกระดาษหรือวัสดุอื่นที่หนาหรือแข็งแรงเพื่อปกปองปกหนาเปนการเพิ่มเติมกไ็ด 

ปกหนาถือเปนหนาที่มีความจําเปนสําหรับทั้งหนังสือประเภทฟกชัน และนอน-ฟกชัน 

2) หนาช่ือเรื่อง (title page) เปนหนาในหนาแรก สวนตางๆ ที่จะตองไดรับการ

ออกแบบและจัดวางองคประกอบในหนาช่ือเรื่อง ไดแก ช่ือหนังสือหรือช่ือเรื่อง ช่ือผูแตงหรือช่ือผูแปล

หนาช่ือเรื่องเปนหนาที่มีความจําเปนทั้งหนังสือประเภทฟกชันและนอน – ฟกชัน 

3) หนาลิขสิทธ์ิ (copyright notice and catalogue number) เปนหนาที่มี

รายละเอียดตางๆเกี่ยวกับหนังสือ ไดแก ช่ือหนังสือ ช่ือผูแตง ช่ือผูพิมพ สํานักพิมพ ปที่พิมพ จํานวน

ครั้งที่จัดพิมพ จํานวนหนา ขอมูลเกี่ยวกับรายการหองสมุด (ถามี) และที่สําคัญจะตองระบุวาลิขสิทธ์ิ

ในหนังสือน้ีเปนของผูใด หนาน้ีมักจะอยูที่หนาในของหนังสือ ในปจจุบันมีระบบในการระบุขอมูล

ตางๆเกี่ยวกับหนังสือ เรียกวา ขอมูลซีไอพี (CIP ยอมาจาก Cataloging in Publication) ซึ่งมักจะ

รวมหมายเลขไอเอสบีเอ็นเอาไวดวย (ISBN ยอมาจาก International Standard Book Number) 

หมายเลขไอเอสบีเอ็นเปนเสมือนหมายเลขประจําตัวของหนังสือเลมน้ันๆ ซึ่งจะไมซ้ํากับหนังสือเลม

อื่นใดในโลก โดยหมายเลขน้ีจะประกอบดวยตัวเลข10 หรือ 13 หลักที่ระบุถึงประเทศหรือภาษา

สํานักพิมพ และหมายเลขหนังสือ บางครั้งอาจจะมีบารโคด (bar code) กํากับอยูดวย 

หนาลิขสิทธ์ิ ถือเปนอีกหนาหน่ึงที่มีความจําเปนทั้งหนังสือประเภทฟกชันและนอน-ฟก

ชัน โดยเฉพาะอยางย่ิงหนังสือประเภทนอน-ฟกชัน ที่เปนหนังสือวิชาการ 

4) หนาอุทิศ (dedication หรือ book dedication) เปนหนาที่อาจเรียกไดวาเปนพื้นที่

สวนตัวของผูเขียน ซึ่งผูเขียนจะใชในการอุทิศหนังสือเลมน้ีใหแกผูใดผูหน่ึง ซึ่งอาจจะเปนผูที่มีบุญคุณ

ในดานตางๆ หรือผูที่เปนแรงบันดาลใจ หรือผูที่เปนกําลังใจในการจัดทําหนังสือใหแกผูเขียน 

หนังสือทั้งประเภทฟกชันและนอนฟกชันไมจําเปนตองมีหนาอุทิศ ทั้งน้ีข้ึนอยูกับความ

ปรารถนาของผูเขียน 

5) คํานิยม (forward) เปนหนาที่ผูเขียนหรือสํานักพิมพขอใหผูอื่นซึ่งมีช่ือเสียงเปนที่

ยอมรับในดานที่เกี่ยวของกับหนังสือน้ันเขียนข้ึนเพื่อแนะนําหนังสือหรือแนะนําผูเขียนหนังสือบางเลม

อาจจะไมมีสวนประกอบน้ีหรือบางเลมอาจจะมีสวนประกอบน้ีโดยไมมีหนาคํานําก็ได 
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หนังสือทั้งประเภทฟกชันและนอน-ฟกชันไมจําเปนตองมีหนาคํานิยม ทั้งน้ีข้ึนอยูกับ

ความปรารถนาของผูเขียนหรือสํานักพิมพ 

6) หนาคํานํา (preface) เปนหนาที่ใหขอมูลเบื้องตนและแนะนําหนังสือโดยผูเขียนหรือ

สํานักพิมพอาจจะกลาวถึงวัตถุประสงคในการเขียน ที่มาของเน้ือเรื่อง หรือประโยชนที่คาดวานาจะ

เกิดจากหนังสือเลมน้ี 

หนาคํานํา ถือเปนหนาที่มีความจําเปนสําหรับหนังสือประเภทนอน-ฟกชัน สวนหนังสือ

ประเภทฟกชันอาจจะมีหนาน้ีหรือไมก็ได 

7) หนากิตติกรรมประกาศ (acknowledgements หรือ acknowledgement) เปน

หนาที่ผูเขียนหรือสํานักพิมพจะใชในการแสดงความขอบคุณตอผูที่มีสวนในการจัดทําหนังสือ หรือ

เปนผูอื่นที่เกี่ยวของซึ่งไดใหการสนับสนุนดานตางๆ 

หนังสือทั้งประเภทฟกชัน และนอน-ฟกชัน จะมีหนากิตติกรรมประกาศหรือไมก็ได ทั้งน้ี

ข้ึนอยูกับความปรารถนาของผูเขียนหรือสํานักพิมพ 

8) หนาสารบัญ (table of contents) เปนหนาที่บงบอกถึงเน้ือหาที่อยูในหนังสือวา 

เรื่องใด บทใด หรือตอนใดอยูหนาไหน 

หนาสารบัญเปนหนาที่มีความจําเปนตองมีหนังสือประเภทฟกชันและประเภทนอน-ฟก

ชัน โดยเฉพาะหนังสือประเภทฟกชันที่เปนหนังสือรวมเรื่องสั้นและหนังสือประเภทนอน-ฟกชันที่เปน

หนังสือวิชาการ 

9) สารบัญภาพ หรือลําดับภาพประกอบ (list of illustrations) เปนหนาที่บงบอกถึง

ภาพประกอบที่อยูในหนังสือวาเปนภาพอะไรและอยูที่หนาไหน นอกจากน้ีในหนังสือบางเลมอาจจะมี

สารบัญตารางซึ่งระบุวาตารางเรื่องอะไรอยูในหนาใดดวย 

หนังสือประเภทฟกชันไมจําเปนตองมีหนาลําดับภาพประกอบ สวนหนังสือนอน-ฟกชันที่

เปนหนังสือวิชาการมักจะตองมีหนาน้ี 

10) บทนํา (introduction) เปนบทที่หน่ึงของหนังสือ มักเปนการเกริ่นหรือใหขอมูลที่

เปนภูมิหลังของเน้ือเรื่อง บทนํามักจะมีขนาดสั้นๆ 

บทนําเปนบางสวนที่มีความจําเปนสําหรับทั้งหนังสือประเภทฟกชัน และหนังสือนอน-

ฟกชัน อยางไรก็ตามในหนังสือบางเลม ผูเขียนอาจจะเลือกที่จะไมมีบทนํา โดยเริ่มเปนบทที่1 เลยก็ได 

สวนหลัก 

11) ช่ือบท (chapter opening หรือ chapter head) เปนหนาที่ทําหนาที่แบงเน้ือหาใน

หนังสือออกเปนสวนๆ โดยระบุวาเน้ือหาที่อยูในหนาตอๆมาเปนเน้ือหาของบทใด นอกจากหมายเลข

บทแลวหนาช่ือบทยังอาจจะมีขอความที่เปนช่ือบทดวย นอกจากน้ียังอาจจะมีการเพิ่มเติมขอความที่

ชวนใหติดตาม หรือภาพเพื่อดูใหนาสนใจ 

   ส
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หนาช่ือบทเปนหนาที่มีความจําเปนทั้งหนังสือประเภทฟกชันและหนังสือประเภทนอน-

ฟกชัน โดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับหนังสือประเภทนอน-ฟกชันที่เปนหนังสือวิชาการ 

12) หนาเน้ือเรื่อง (text) เปนหนาที่เรียบเรียงนําเสนอเน้ือหาของหนังสือ หนาเน้ือเรื่อง

เปนสวนที่มีเน้ือหามากที่สุด โดยทั่วไปแลวจะมกีารแบงหนาเน้ือเรื่องออกเปนบทตามลําดับจํานวนบท

มากนอยตามแตผูเขียนจะตองการนําเสนอ 

สวนหนาเน้ือเรื่องน้ีมีสวนประกอบยอย ดังน้ี 

- เน้ือหา (body) เปนสวนประกอบที่เปนตัวพิมพซึ่งเปนสวนประกอบหลักและมีปริมาณ

มากที่สุดของหนังสือ 

- พาดหัวรอง (subhead) เปนสวนประกอบที่เปนตัวพิมพซึ่งทําหนาที่แบงเน้ือหาในบท

ออกเปนสวนยอย และระบุใหทราบวาเน้ือหาที่จะอานตอไปน้ีเกี่ยวกับเรื่องใด 

- เฮดเดอร หรือฟุตเตอร (header or running head/footer) เปนตัวอักษรหรือ

ตัวพิมพที่เปนช่ือหนังสือหรือช่ือบทที่วางไวที่สวนบนหรือสวนลางของทุกๆหนา 

- เลขหนา (page number) เปนหมายเลขที่กํากับและระบุหนาหนังสือมักมีอยูในทุก

หนา โดยอาจแบงลักษณะการใช เชน สวนตนใชเลขโรมัน สวนหลักใชเลขอารบิค เปนตน 

- เชิงอรรถ (footnote) เปนขอความระบุที่มาหรือการอางอิงของขอมูลในเน้ือเรื่องวา

คัดลอกมาจากที่ใด 

- ช่ือผูแตงบท (byline/credit line/writer’s credit) เปนตัวอักษรระบุช่ือผูแตงในแต

ละบท ในกรณีที่หนังสือน้ันมีผูแตงหลายคน มักใชช่ือตามคําวา “โดย” (by) 

- สวนประกอบที่เปนภาพหรือองคประกอบอื่นๆ ที่ไมใชตัวอักษร 

- คําบรรยายภาพ (caption) 

หนาเน้ือเรื่องเปนหนาหลักของหนังสือทั้งประเภทฟกชัน และนอน-ฟกชันและเปน

สวนประกอบที่มีจํานวนหลายหนาที่สุดกวาสวนประกอบอื่น พื้นที่สวนใหญของหนังสือจะเปนหนา

เน้ือเรื่องเสมอ สําหรับสวนประกอบยอยในเน้ือเรื่องของหนังสือทั้งประเภทฟกชัน และนอน-ฟกชันจะ

เหมือนกัน ยกเวนเชิงอรรถซึ่งมักจะมีเฉพาะในหนังสือนอน-ฟกชันที่เปนหนังสือวิชาการ 

สวนทาย 

13) หนาภาคผนวก (appendix) เปนหนาที่เปนเน้ือหาตางๆ ในสวนหรือในเรื่องที่ไมใช

เน้ือเรื่องโดยตรง แตผูเขียนเห็นวาจะเปนเน้ือหาที่เกี่ยวของที่เปนประโยชนแกผูอานหนังสือทั้ง

ประเภทฟกชันและนอน-ฟกชัน ไมจําเปนตองมีหนาภาคผนวกแตสวนใหญแลว หนังสือนอน-ฟกชันที่

เปนหนังสือวิชาการมักจะตองมีหนาน้ี 
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14) หนาบรรณานุกรม (bibliography) เปนหนาที่บงบอกถึงที่มาตางๆ ของขอมูลที่

ผูเขียนใชในการอางอิงในการเขียนหนังสือ แหลงขอมูลน้ีอาจจะเปนจากหนังสือ วารสารหนังสือพิมพ 

หรือการสัมภาษณบุคคลก็ได 

หนังสือทั้งประเภทฟกชันและนอน-ฟกชันไมจําเปนตองมีหนาบรรณานุกรมแตถาเปน

หนังสือประเภทนอน-ฟกชันที่เปนหนังสือวิชาการจะตองมีหนาน้ี 

15) หนาอภิธานศัพท (glossary) เปนหนาที่รวบรวมคําศัพทที่มีปรากฏอยูในหนังสือ 

เพื่ออธิบายความหมายของศัพทใหผูอานเขาใจ ศัพทเหลาน้ีอาจจะเปนศัพทเฉพาะทางในสาขาวิชา

หรือศัพทที่มีความหมายไดหลายอยาง แตผูเขียนตองการจะใชความหมายอยางใดอยางหน่ึงเท่ําน้ัน 

หนังสือทั้งประเภทฟกชันและนอน-ฟกชันไมจําเปนตองมีหนาอภิธานศัพทสวนใหญแลว

หนาอภิธานศัพทมักจะมีเฉพาะในหนังสือนอน-ฟกชันที่เปนหนังสือวิชาการ อยางไรก็ตาม ในบางครั้ง

หนังสือฟกชันบางประเภท เชน นิยายอิงประวัติศาสตร หรือนิยายวิทยาศาสตร อาจจะมีศัพทที่เลิกใช

ไปแลวหรือไมเปนที่นิยมใช หรือศัพทที่แตงข้ึนมาเอง ผูเขียนอาจจะกําหนดใหมีหนาที่ใหความหมาย

แกศัพทเฉพาะเหลาน้ีไวดวยก็ได 

16) หนาดรรชนี (Index) เปนหนาที่ระบุช่ือตางๆ และบอกเลขหนาในเน้ือเรื่องที่มีช่ือ

เหลาน้ันปรากฏอยู ช่ือที่วาน้ีอาจจะเปนช่ือคน ช่ือสถานที่ ช่ือสารเคมี ฯลฯ สวนใหญมักจะอยูใน

สวนทายของหนังสือ บางครั้งจึงเรียกวา บีโอบี (back-of-back index) 

หนังสือประเภทฟกชันไมจําเปนตองมีหนาดรรชนี สวนหนังสือนอน-ฟกชันที่เปนหนังสือ

วิชาการมักจะตองมีหนาน้ี 

17) เชิงอรรถทายเลม (endnote) เปนรูปแบบหน่ึงของเชิงอรรถ คือ เปนขอความที่ระบุ

ที่มาหรือการอางอิงของขอมูลในเน้ือเรื่องวาคัดลอดมาจากที่ใด แตตางกันที่เชิงอรรถทายเลมเปนการ

รวบรวมเชิงอรรถทั้งหมดมาไวที่ทายเลม บางครั้งก็อาจจะเลือกทําเปนเชิงอรรถทายบทก็ได 

หนังสือประเภทฟกชันไมจําเปนตองมีหนาเชิงอรรถทายเลม ยกเวนแตวาไดมกีารคัดลอก

ขอความมาจากผูอื่น สวนมากหนาเชิงอรรถทายเลมมักจะมีเฉพาะในหนังสือนอน-ฟกชันที่เปนหนังสอื

วิชาการ 

18) พิมพนิเทศ (colophon) เปนหนาที่ระบุขอมูลสั้นๆ เกี่ยวกับการออกแบบรวมทั้ง

การพิมพหรือข้ันตอนตางๆ ในการผลิตหนังสือ 

หนังสือทั้งประเภทฟกชันและนอน-ฟกชันไมจําเปนตองมีหนาพิมพนิเทศ ทั้งน้ีข้ึนอยูกับ

ความปรารถนาของสํานักพิมพ 

19) ปกหลัง (back cover) เปนหนาที่อาจะเวนวางไวหรือใสขอมูลเกี่ยวกับผูเขียน

หนังสือ เชน ประวัติหรือผลงานในอดีต หรืออาจจะเปนหนาที่ยกเอาคําวิจารณที่เปนคําชมเชยหนังสือ

มาใสเอาไว 
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หนังสือทั้งประเภทฟกชันและนอน-ฟกชันจําเปนตองมีหนาปกหลัง แตอาจจะนํามาใช

งานในลักษณะที่แตกตางกัน 

สรุป สวนประกอบของหนังสือไมไดมีกฎเกณฑที่แนนอนวาแตละเลมจะตองประกอบไป

ดวยทุกสวน แตสามารถแบงออกเปน 3 สวนใหญ คือ สวนตน สวนหลัก และสวนทาย 

 

4. แนวคิดการออกแบบรูปเลมและภาพประกอบ (layout & illustration concept) 

การออกแบบสิ่งพิมพคือการวางแผนการเพื่อจัดลําดับเรื่องราวและรูปลักษณของสิง่พมิพ

ทั้งภายนอกและภายในกอนที่จะเริ่มดําเนินการจัดพิมพ หนังสือหรือสิ่งพิมพที่มีการออกแบบอยางดี

ยอมจะมีรูปรางดึงดูดความสนใจของผูอานชวนใหนาติดตาม (จรุณห เพชรมุนี 2528: 103) 

จรุณห เพชรมุนี (2528: 109) กลาววา หนังสือเลมเปนสิ่งพิมพที่ผูอานติดตามอาน

มากกวาสิ่งพิมพประเภทอื่นๆ เพราะสามารถอานไดมากหนาและทําใหเขาใจเรื่องราวไดโดยตลอด 

ดังน้ันการออกแบบและจัดหนาหนังสือจึงตองออกแบบและจัดหนาใหเปนที่นาสนใจ เชน ทําปกให

สวยงาม การจัดหนาภายในหนังสือเลมตองจัดใหเปนระเบียบสวยงาม ชวนใหนาสนใจ 

บรรยงค สุวรรณผอง (2533: 49-50) กลาวถึงการสื่อสารผานสื่อสิ่งพิมพวามิไดมีเพียง

ตัวอักษร (letter) เพียงอยางเดียว ยังมีสัญลักษณอื่น ๆ ที่ใชการสนับสนุนการสื่อสารใหบรรลุ

วัตถุประสงคของผูสงสาร โดยเฉพาะกิจกรรมทางการสื่อสารที่เปนหนังสือพิมพและนิตยสาร และยัง

ไมปรากฏวามีสื่อ ฯ ช่ือฉบับใดนําเสนอแตขอความที่เปนตัวอักษรเท่ําน้ัน ยังมีการเสนอขอความ

ประเภทอื่นเขามาสนับสนุน ซึ่ง ‘ขอความ’ ในที่น้ี หมายรวมไปถึง ภาพ กราฟก เสน สี และ

สัญลักษณตาง ๆ ดวย กระน้ัน การนําเสนอขอความโดยขําดแนวทางที่ชัดเจน ผูอานอาจเกิดความ

สับสนจากเน้ือหา จึงจําเปนตองมีแนวกรอบแนวคิดที่เปนหนาของรูปเลมเพื่อชวยในการสื่อ

ความหมาย (functional) ความสวยงาม (form) และเปนเอกลักษณ (identity) น่ันคือที่มาของการ

วางแนวคิดรูปเลมและภาพประกอบ (layout & illustration concept) จึงหมายถึง การออกแบบ

รูปเลม โดยมีกรอบที่เปนแนวทางหลักในการจัดหนาตัวอักษร ภาพ กราฟก เสน สี และสัญลักษณ

ประกอบกัน โดยคํานึงถึงหนาที่ในการสื่อสารเปนหลักการสําคัญ (form follow function) 

นอกจากน้ี แนวคิดดังกลาว ยังมีทั้งแนวคิดหลัก (core concept) คือ สวนที่เปนแกนใหญ ซึ่ง

นอกจากชวยในการสื่อความหมายแลว ยังเปนสวนสําคัญในการแสดงเอกลักษณของสื่อสิ่งพิมพน้ัน ๆ 

และสวนที่เปนแนวคิดรอง (minor concept) ที่ผูรับผิดชอบงานศิลปกรรมมีอิสระในการจัดวางอักษร 

ภาพ กราฟก เสน สี และสัญลักษณ ตาง ๆ ได แตก็ยังคงคํานึงการสื่อความหมายเปนหลักนําเสนอ 

บรรยงค สุวรรณผอง (2533: 51-55) กลาวถึงกระบวนการออกแบบสิ่งพิมพวาจัดแบง

ไดหลํากหลาย แตก็ไมพน 4 ข้ันตอนคือ วางแผนราง สรางแมแบบ จัดหนา และ ตกแตงตนฉบับ โดย

อธิบํายแตละข้ันตอนนํามาสรุปไดดังน้ี 
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1. วางแผนราง (layout planning) 

1.1 กําหนดราง (layout) โดยคํานึงถึง วัตถุประสงคของการจัดทําหนังสือ กลุมผูอาน

เปาหมาย และแนวคิดเน้ือหาของหนังสือที่จะดําเนินการ 

1.2 วางกรอบ (frame) ใหสวนใดของขอความในแบบรางเปนแนวคิดหลัก สวนใด

เปนแนวคิดรอง 

2. สรางแมแบบ (template making) 

2.1 กําหนดรายละเอียดที่เกี่ยวของกับรูปเลม 

2.1.1 ตัวอักษร (letter) ไดแก ลักษณะและขนาดของตัวหนังสือที่เหมาะสมกับ

เน้ือหาสารและกลุมเปาหมาย 

2.1.2 เครื่องหมายและสัญลักษณ (sign and symbol) สรางพิเศษสําหรับ

หนังสือ หรือที่ ใช เปนการทั่ วไป อาทิ  เครื่ องหมายและสัญลักษณตามหลักภาษาหรือที่

ราชบัณฑิตยสถานกําหนดทั้งภาพ กราฟก หรือตัวอักษรบางอยางเปนตน 

2.1.3 ภาพประกอบ (illustration) เปนภาพถาย ภาพวาด ภาพสัญลักษณใดๆ 

2.1.4 สี (color) สีที่ใชในการออกแบบมีกลุมตางๆ ที่สามารถเลือกใหสัมพันธกัน

กับเน้ือเรื่อง เน้ือหา และกลุมเปาหมาย ไดแก โทนสีเดน (striking) โทนสีออน (tranquil) โทนสีสด 

(exiting) โทนสีธรรมชําติ (natural) โทนสีอบอุน (warm) โทนสีเย็น (cold) โทนสีวัยรุน (young) 

โทนสีแฟช่ันสตรี (feminine) และ โทนสีแปลกตํา (surprising) เปนตน 

2.1.5 เสน ที่เปนแนวคิดหลัก คือ มีหนาที่ในการแบงเน้ือหาและแสดงเอกลักษณ

ของหนังสือ และเสนที่เปนแนวคิดรอง คือ สรางใชมาตามความจําเปนของผูรับผิดชอบทางศิลปกรรม 

เพื่อทําหนาที่ในการแบงสวนของเน้ือหา (column) เปนตน 

2.2 ปจจุบันใชวิธีการจัดหนาดวยคอมพิวเตอรและโปรแกรมประยุกต โปรแกรมซึ่งมี

ช่ือเสียงและเปนที่นิยมใชกันคอนขางมาก คือ InDesign โปรแกรมดังกลาว จําเปนตองมีการต้ังคาให

ทํางาน อันไดแก ระยะหางระหวางตัวอักษร ระยะหางระหวางบรรทัด และ ระยะหางระหวางวรรค

เปนตน 

2.3 จัดทําแมแบบที่เปนสวนประกอบของหนังสือ 

3. จัดหนา (page making) 

แนวคิดรูปเลมที่ดี จะชวยใหสวนที่เปนแนวคิดรองมคีวามยืดหยุนในการจัดหนาไดอยาง

คลองตัว ทั้งการนําภาพประกอบมาใช ไมวาภาพบุคคลหรือภาพอําคํารสถานที่ หรือเนนเฉพาะ

ตัวอักษร และแมกระทั่งการใชองคประกอบที่สมดุล ซึ่งจารีย โกสุมสบายใจ (2537 : 98-100) ให

รายละเอียดเรื่องการจัดหนาไวดังน้ี 
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3.1 จัดหนาโดยเนนภาพประกอบ 3 แบบ ไดแก 1) แบบหนาตาง (window) เนน

ใหญเพียงภาพเดียว อาจมีภาพเล็กๆ ประกอบบ้ําง และมีขอความประกอบสวนใหญ สวนใหญเปน

คอลัมนแบบกึ่งกลาง นิยมใชเปนทางการ 2) แบบตาราง (table) จัดโดยเสนต้ังและเสนนอนประกอบ

กันเปนรูปสี่เหลี่ยมหลายรูป และ 3) แบบปริศนํา (rebus) จัดโดยใชภาพเปนหลักและอธิบายตนเองมี

ขอความที่เปนตัวอักษรประกอบเล็กนอย 

3.2 จัดหนาโดยเนนขอความ 2 แบบ ไดแก 1) แบบเจาะจง (type) เนนความความ

ใหมีขนาดใหญ ทั้งหัวเรื่องหลักและหัวเรื่องรอง เพื่อดึงดูดความสนใจ 2) แบบเนนหนัก (heavy) จัด

โดยใชขอความที่เปนตัวอักษรมาก โดยเฉพาะกรณีที่ไมสามารถตัดตัวอักษรได มีภาพประกอบ

เล็กนอย 

3.3 จัดหนาแบบสมดุล ไดแก 1) แบบกรอบ (frame) จัดตัวอักษรและภาพใหอยูใน

กรอบแนวเดียวกัน หรือ 2) แบบกระจําย (circus) จัดโดยใชภาพขนาดเทาๆกันหลายภาพ วาง

กระจายเต็มหนา มีตัวอักษรอธิบาย 

3.4 ตกแตงตนฉบับ (manuscript finishing) 

 แมมีการจัดหนาแลว แตยังมีกระบวนการอื่นเขามาเกี่ยวของ โดยเฉพาะงานดาน

บรรณาธิการ ซึ่งบรรยงค สุวรรณผอง (2533: 51-55) กลาวไวข้ันตอนน้ีวา ยังมีการพิสูจนอักษรและ

ตรวจวรรคตอนตางๆ รวมทั้งความสวยงามในการจัดหนา จึงจําเปนอยางย่ิงที่ตองมีการตกแตง

ตนฉบับ 

1. การจัดหนาพิมพ 

(Edmund C. Arnold, อางถึงใน จรุณห เพชรมุนี 2528: 107) วาการจัดหนาพิมพคือ 

การกระทําหรือกระบวนการออกแบบการจัดพิมพตอจากการวางแผนหรือออกแบบไวแลว เปนโครง

รางแบบยอที่ประกอบไปดวยแผนภาพ คําบรรยายแสดงรูปลักษณะของหนาพิมพแตละหนา เพื่อเปน

แนวทางในการปฏิบัติงานทางการพิมพในการที่จะผลิตสิ่งพิมพใหมีลักษณะตามที่ผูจัดพิมพหรือ

ผูออกแบบสิ่งพิมพตองการ 

จรุณห เพชรมุนี (2528: 107-108 ) ไดจําแนกจุดมุงหมายของการจัดหนาสิ่งพิมพดังน้ี 

1) เพื่อจัดลําดับหนาของสิ่งพิมพ กําหนดการวางภาพ ตัวอักษร ตลอดจนองคประกอบ

อื่นๆ ในแตละหนาวาสวนใดควรจัดวาง ณ ตําแหนงใดของหนากระดาษ 

2) เพื่อดึงดูดความสนใจของผูอาน สิ่งพิมพที่มีการจัดหนาไดดีจะชวยใหสะดุดตา เรา

อารมณ จูงใจ และมีเอกภาพ 

3) เพื่อใหผูอานติดตามอาน การกําหนดรูปแบบ ขนาดของตัวพิมพ ตลอดจนการวาง

ตําแหนงของภาพ ชองวางที่เหมาะสมและถูกตอง จะชวยใหสิ่งพิมพน้ันๆอานงายย่ิงข้ึน 
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4) เพื่อสรางลักษณะเฉพาะใหกับสิ่งพิมพน้ันๆ สิ่งพิมพแตละชนิดจะมีลักษณะเฉพาะ

อยางในตัวของมันเอง การกําหนดรูปแบบและลักษณะตางๆในหนาสิ่งพิมพแตละหนาจะเปนเครื่อง

บอกถึงประเภทของสิ่งพิมพน้ันๆไปในตัววา เปนหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ หรือสิ่งพิมพประเภทใด 

5) เพื่อใหชางเรียง ชางเขาหนา ชางแทน (ชางพิมพ) ชางทําแมพิมพ ชางประกอบเลม

สามารถดําเนินการผลิตหนังสือไดตรงตามวัตถุประสงคของผูจัดพิมพ 

2. องคประกอบของการจัดหนา 

ในการจัดหนาของสิ่งพิมพแตละประเภทมีองคประกอบหลายอยาง องคประกอบแตละ

อยางมีความสําคัญในตัวของมันเองและอาจจะเกี่ยวพันกับองคประกอบอื่นๆ ดวยลักษณะรวมๆ ของ

สิ่งพิมพแลว องคประกอบที่สําคัญในการจัดหนาคือสวนที่เกี่ยวกับช่ือเรื่อง เน้ือเรื่อง ภาพประกอบ

และการบรรยายภาพ 

(จรุณห เพชรมุนี 2528: 108-109 ) ไดจําแนกองคประกอบที่สําคัญของการจัดหนาดังน้ี 

1) ช่ือเรื่องหรือหัวเรื่อง 

ช่ือเรื่องหรือหัวเรื่องเปนสิ่งแรกที่ผูอานจะเห็นกอนที่จะอานเน้ือเรื่อง ในการจัดหนาจึง

ควรกําหนดตําแหนงของช่ือเรื่องหรือหัวเรื่องใหอยูในตําแหนงที่เดนและอานไดสะดวก 

การกําหนดแบบและขนาดตัวอักษรในสวนที่เปนช่ือเรื่องหรือหัวเรื่องในหนังสือควร

กําหนดใหเปนแบบและขนาดเดียวกันตลอดทั้งเลม สําหรับสิ่งพิมพประเภทอื่นๆควรพิจารณาตาม

ความเหมาะสม 

2) เน้ือเรื่อง 

การจัดหนาในเน้ือเรื่องควรจัดใหไดสวนสัดที่ดีและอานไดสะดวก จึงไมควรจัดให

องคประกอบอื่นมากีดขวางสายตาของผูอานในขณะที่อาน เชน ไมควรเอาภาพหรือสิ่งอื่นๆมาวางข้ัน

เน้ือเรื่อง ถาจําเปนจะตองมีควรใหจบยอหนาหรือจบเน้ือความในประเด็นน้ันๆเสียกอน 

การกําหนดแบบและขนาดของตัวอักษรในสวนที่เปนเน้ือเรื่องควรใชแบบและขนาดที่

เหมาะสมและสะดวกตอการอาน ในกรณีที่ตองใชกับตัวอักษรตางขนาดก็ควรจะเปนตัวอักษรที่อยูใน

ครอบครัวตัวพิมพเดียวกัน 

3) ภาพประกอบและคําบรรยายภาพ 

ภาพเปนองคประกอบในการจัดหนาที่สะดุดตาผูอานมากที่สุด การจัดองคประกอบใน

หนาพิมพควรเปนภาพที่ชวยอธิบายเน้ือเรื่องใหแจมชัดย่ิงข้ึน ในการจัดวางภาพประกอบตองสามารถ

ทําใหผูอานไดดูภาพแตละภาพดวยมิใชเพียงแตมองไปผานๆเทาน้ัน และจะตองไมทําใหกีดขวาง

สายตาของผูอานในขณะที่อานเน้ือเรื่อง 

สําหรับการบรรยายภาพข้ึนอยูกับเน้ือเรื่องและภาพประกอบแตละภาพ ในการจัดหนา

ควรคํานึงถึงความเหมาะสมแตไมควรใหสวนที่เปนภาพไปขมเน้ือเรื่อง รูปรางลักษณะของการบรรยาย
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ภาพควรจัดใหวางใหเอื้อตอการกวาดสํายของผูอานจากภาพมายังคําอธิบายโดยอัตโนมัติ ในหนาที่มี

ทั้งภาพและเน้ือเรื่องควรจัดสวนที่เปนคําบรรยายภาพใหอยูใกลกับภาพและใหอยูหางจากเน้ือเรื่อง

มากกวาบรรทัดปกติของเน้ือเรื่อง 

3. ภาพประกอบทางการพิมพ 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 78) ไดอธิบํายวา ภาพคือภาษาสากล เพราะ

ไมวาคนจะอานหนังสือออกหรือไมออกก็จะสามารถที่จะดูภาพใหเขาใจไดเหมือนๆกัน ดังน้ันเมื่อภาพ

อยูคูกับตัวอักษรก็จะย่ิงชวยใหผูอานเขาใจเน้ือหาที่ผูเขียนตองการนําเสนอใหตรงตามจุดประสงคที่

ผูเขียนตองการสื่อ นอกจากน้ียังใชเปนหลักฐานเพื่อบงบอกความเปนจริงและที่สําคัญใชตกแตงหนา

หนังสือและสิ่งพิมพใหแลดูสวยงาม 

(เกริกบุระ ยมนาค 2534: 29, อางถึงใน โกสุม สายใจ 2537: 70) ไดกลาววา 

ภาพประกอบเปนสิ่งปรุงแตงใหเน้ือเรื่องมีความนาอานย่ิงข้ึน ถาสิ่งพิมพมีแตตัวอักษร ตัวหนังสือ ซึ่งดู

เหมือนๆกัน ไมชาก็เบื่อ ถามีรูปภาพเขามาแทรกบาง ก็จะเปนสิ่งจูงใจอานแลวมีรดชาดมากข้ึน 

โดยทั่วไปแลวภาพประกอบในสิ่งพิมพมี 2 ลักษณะคือ 

1. ภาพประกอบจากภาพเขียน เปนภาพประกอบที่ใชกันมาต้ังแตยุคแรกๆ ผูเขียน

ภาพประกอบในระยะน้ันเปนศิลปน เพราะชวงเวลาน้ันยังไมมีกลองถายภาพ ปจจุบันยังนิยมใช

ภาพเขียนเปนภาพประกอบในงานพิมพ ทั้งน้ีเพราะตองการที่จะไดภาพประกอบตามเน้ือเรื่องซึ่ง

ภาพถายทําไมได หรือทําไดยาก เชน ภาพถายที่เกี่ยวกับสงครําม การตอสู ภาพถายที่เกี่ยวกับนรก

สวรรค 

2. ภาพประกอบจากภาพถาย เริ่มข้ึนเมื่อประมาณป ค.ศ. 1800 ลิสซิสกี้ (Lissisky) ชาว

รัสเซียและโมโฮลีนากี้ (Moholy Nagy) ชาวฮังกาเลียน ไดเริ่มนําภาพถายเขามาใชในระบบงานพิมพ 

โดยทําเปนบล็อกเริ่มใชกับระบบพิมพเลตเตอรเพลทซึ่งยังไมคอยสมบูรณนัก และไดมีการพัฒนํามา

โดยตลอดจนถึงปจจุบัน สามารถพิมพสอดสีไดเหมือนตนฉบับทุกประการ 

หนาที่ของภาพประกอบ 

ภาพประกอบทําหนาที่หลายอยางในสิ่งพิมพ พอสรุปไดเปน 2 ลักษณะดังน้ี 

1) ใชภาพแสดงรูปลักษณะสินคาหรือบริการ 

2) ใชภาพเปนสวนดึงดูดผูดูใหสนใจสินคาหรือบริการตกแตงสิ่งพิมพใหลงตัวสวยงาม 

ภาพประเภทน้ีจะแสดงความงามและความแปลกใหม นอกจากน้ียังใชเปนที่พักผอนสายตาไดเปน

อยางดี 

สรุป แนวคิดการออกแบบรูปเลมและภาพประกอบหมายถึง การจัดหนารูปเลม โดยใช

อักษร ภาพ กราฟก เสน สี และสัญลักษณตาง ๆ ในการออกแบบ โดยคํานึงถึงการสื่อความหมาย 

ความนาสนใจ ความสวยงาม และเอกลักษณเฉพาะสิ่งพิมพน้ันๆ 
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ภาพประกอบทางการพิมพมีไวเพื่ออธิบายเน้ือเรื่องของสิ่งพิมพและมีไวตกแตงสิง่พมิพให

ดูสวยงาม โดยแบงออกเปน ภาพประกอบจากการเขียนและภาพประกอบจากภาพถาย 

 

5. แนวคิดการพิมพ 

การพิมพคือการจําลองตนฉบับอันหน่ึงจะเปนภาพหรือตัวหนังสือก็ตามออกเปนจํานวน

มากๆเหมือนๆกันบนวัตถุที่เปนพื้นแบนหรือใกลเคียงกับพื้นแบนดวยการใชเครื่องจักรกล (กําธร สถิร

กุล, อางถึงใน จรุณห เพชรมุนี 2528: 71) 

5.1 ประเภทการพิมพ 

5.1.1 การพิมพพื้นนูน 

ความหมาย การพิมพนูนเปนระบบการพิมพที่บริเวณที่จะพิมพทั้งตัวอักขระเครื่องหมาย 

รูปภาพ ที่เรียกรวมกันวาบริเวณ (image area) บนพื้นผิวของตัวภาพพิมพหรือแมพิมพนูนสูงกวา

บริเวณไรภาพ (non-image area) เมื่อจะพิมพก็ใชหมึกคลึงทําใหทั่วบริเวณภาพ แลวใหกระดาษหรือ

วัสดุพิมพอื่นปอนเขามาและใชแรงกดใหวัสดุพิมพสัมผัสกับแมพิมพดวยแรงกดที่พอเหมาะ หมึกก็จะ

ถายโอนจากแมพิมพไปติดที่วัสดุพิมพน้ันๆ ตอไปทํานองเดียวกับการใชตรายางประทับในเอกสาร

น่ันเอง 

5.1.2 การพิมพพื้นราบ 

หลักการของการพิมพพื้นราบ (คนพบโดยเยอรมัน ช่ือ อลัวซ ซีเนเฟลเดอร) มีวาสวนที่

เปนภาพพิมพจะรับหมึกไวแตไมรับนํ้าและบริเวณวางเปลาจะรับนํ้าและไมรับหมึก ซีเนเฟลเดอรได

คนพบจากการเขียนสิ่งที่จะพิมพบนแผนหิน (litho) ดวยหมึกพิเศษ เมื่อใหความช้ืนที่แผนหินกอนที่

จะใชหมึกพิมพมาทําอีกครั้งหน่ึง หมึกพิมพก็จะติดอยูเฉพาะบริเวณภาพเทาน้ัน ซึ่งเมื่อนํากระดาษกด

พิมพก็จะรับหมึกไปติดเปนภาพบนกระดาษ 

ระบบการพิมพพื้นราบปจจุบันมีพื้นผิวแมพิมพซึ่งเปนโลหะที่บริเวณภาพและบริเวณไร

ภาพราบเสมอกันทั้งแผน ตัวหนังสือและภาพเปนภาพตรงอานไดปกติ เมื่อใชพิมพก็จะรับหมึกมาติด

อยูกอนถายทอดไปยังโมยําง เมื่อมีกระดาษปอนเขามาและมีแรงกดจากโมกดใหสัมผัสโมยาง ภาพก็

จะถายโอนไปติดเปนภาพของงานพิมพตอไป การพิมพวิธีน้ีจึงเรียกวาการพิมพออฟเซต 

5.1.3 การพิมพพื้นลึก 

ความหมาย เปนการพิมพที่ผิวของแมพิมพมีลักษณะตรงขามกับการพิมพพื้นนูน คือพื้น

ของแมพิมพที่เปนบริเวณภาพลึกเปนบอตํ่ากวาบริเวณไรภาพ เรียกตามศัพทบัญญัติวา “การพิมพรอง

ลึก” โดยบัญญัติมาจากคํา “Intaglio” อันเปนศัพททางการพิมพที่ยืมมาจากคําในภาษาอิตาลีที่ออก

เสียงวา “อินทาลโย” ซึ่งแปลวาการพิมพจากแบบเปนลวดลายที่ขุดเซาะเปนแองหรือรองใหหมกึลงไป

ขังอยูได 
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ทั้งน้ีการพิมพอินทาลโยเชิงอุตสาหกรรม ในปจจุบันที่ใชในการผลิตสิ่งพิมพจํานวนมาก ก็

จะมีช่ือเรียกวา “กราวัวร” หรือ “โรโตกราวัวร” อันหมายถึงการพิมพที่พิมพจาก “โม” ซึ่งใช

โลหะทองแดงมาทําเปนโมแมพิมพ 

5.1.4 การพิมพพื้นฉลุ 

การพิมพพื้นฉลุถือไดวาเปนวิธีพิมพที่เกาแกวิธีหน่ึง การพิมพพื้นฉลุน้ันมีหลักในพิมพที่

งายก็คือ การใชยางปาด มากดปากรีดหมึกใหซึมทะลุแผนแมพิมพที่ฉลุไวหรือใชการพนสีทะลุผาน

แผนพิมพที่เรียกวา สเตนซิล ซึ่งไดปรุกรีดหรือฉลุหรือตัดเจาะทะลุตามรูปรอยของตัวอักษร/ภาพหรือ

สิ่งที่จะพิมพไวใหติดเปนภาพของงานพิมพบนวัสดุพิมพที่อยูดานหลังของแมพิมพน้ันๆ 

5.1.5 การพิมพดิจิทัล 

หมายถึง การทําสําเนาของภาพดิจิทัล ลงบนผิวของวัสดุใชพิมพ เชน กระดาษพิมพเขียน 

กระดาษอัดภาพ ฟลม ผา พลาสติกเปนตน 

การพิมพดิจิทัล เปนการพิมพที่สั่งใหมีการใชขอมูลดิจิทัลของตัวอักษรขอความ/ภาพใน

ระบบคอมพิวเตอรไปบังคับใหเครื่องพิมพที่ตอพวงอยู ใหพิมพผลเปนตัวอักษรขระและภาพบน

กระดาษหรือวัสดุพิมพบางประเภท 

เหมาะกับการพิมพจํานวนนอย ที่มักเปนการพิมพเอกสารใชงานบุคคล งานเอกสารใน

สํานักงานสิ่งพิมพเฉพาะกิจ เฉพาะงาน และหากเปนการพิมพดิจิทัลเปนบริการเชิงพาณิชยใหผูมาใช

บริการแลวมักเรียกวา “การพิมพตามความตองการ” 

5.2 กระดาษพิมพ 

กระดาษพิมพมีความสําคัญอยางมาก เพราะคาใชจายทางการพิมพประมาณ 40-50% 

สวนใหญคือคากระดาษ ปจจุบันกระดาษที่ใชในการพิมพมีมากหมายหลายชนิด มีเทคโนโลยีที่ทันสมยั

เขามาชวยในการผลิต จึงมีการผลิตออกมาหลายชนิด ซึ่งอาจแบงออกตามลักษณะผิวของกระดาษได

เปน 2 ประเภท ดังน้ี (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 2544: 48 ) 

5.2.1 กระดาษไมเคลือบผิว 

เปนกระดาษธรรมดาที่ยังไมผานกรรมวิธีการเคลือบผิวดวยสารใดๆ ที่จะทําใหกระดาษมี

ความเรียบหรือมันข้ึน กระดาษที่ไมเคลือบผิวน้ี ถาใชกลองขยายสองดู จะเห็นกระดาษมีผิวที่ขรุขระ 

ซึ่งมีผลตอการพิมพภาพสกรีนที่ตองการรายละเอียดของภาพมามากๆเพราะจะไดคุณภาพของงาน

พิมพไมดี แตหากเปนการพิมพภาพลํายเสน หรืองานทั่วไปก็จะไมมีผลตอการพิมพมากนัก 

กระดาษไมเคลือบผิวที่มีในทองตลาดทั่วไปมีชนิดตางๆ ดังน้ี 

1) กระดาษหนังสือพิมพ หรือที่เรียกกันวากระดาษปรูฟ มีคุณสมบัติในการดูดซึมหมึกได

ดี ความทึบแสงสูง ราคาตํ่า หากทิ้งไวนานๆ จะมีสีคล้ําข้ึนจึงเหมาะสําหรับที่จะใชพิมพสิ่งพิมพ

ช่ัวคราว เชน แผนปลิวโฆษณา หนังสือพิมพ หนังสือทั่วไป กระดาษปรูฟน้ีถานําไปขัดมันและทําให
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เรียบแลวจะเรียกวา กระดาษปรูฟมัน ซึ่งจะมีราคาแพงกวากระดาษปรูฟธรรมชาติธรรมดาและใชงาน

ไดดีกวาเชนเดียวกัน 

2) กระดาษปอนด เปนกระดาษเน้ือสีขาวเรียบ เก็บไวนานๆ จะไมกรอบงาย สีไมคล้ําลง 

นิยมใชพิมพเอกสารตํารา ที่เนนความสวยงาม เก็บไวไดนาน ราคาสูงกวากระดาษปรูฟ กระดาษ

ปอนดน่ีจะเปนกระดาษที่ขจัดสารเคมีชนิดหน่ึงที่อยูในเน้ือไมที่เรียกวา ลิกนินออกแลว ลิกนินจะเปน

สารที่ทําปฏิกิริยากับออกซิเจนทําใหกระดาษมีสีคล้ํา เมื่อทิ้งไวในอากาศนานๆ ถาเปนกระดาษที่ไมมี

เย่ือไมอยูเลย ที่เรียกวา กระดาษชนิดวูดฟรี (wood free) ที่ทํามาจากเสนใยฝายลวนๆ จะเปน

กระดาษที่มีคุณสมบัติดีมากในการพิมพและเขียน 

3) กระดาษการด มีเน้ือกระดาษเหมือนกระดาษปอนดแตมีความหนาและแข็งกวาปกติ 

มีนํ้าหนักต้ังแต 120 กรัมตอตํารางเมตรข้ึนไป เหมาะกับการใชงานที่ตองการความแข็งแรงทนทาน 

ปจจุบันเราใชพิมพปกหนังสือ กลองบรรจุภัณฑ แผนพับ โปสเตอร ยังมีกระดาษการดอีกชนิดหน่ึงที่มี

สีคล้ําทําจากเย่ือที่ไมไดฟอกสี มีนํ้าหนักประมาณ 500-600 กรัมตอตารางเมตร บางทีอาจเรียกวา

กระดาษแข็ง กระดาษการดชนิดน้ีจะนําไปทําไสปกหนังสือโดยมีวัสดุอื่นหอหุมอยูอีกทีหน่ึง 

4) กระดาษแอรเมล หรือกระดาษจดหมายเมลอากาศที่มีนํ้าหนักเบาบาง นํ้าหนัก

โดยทั่วไปประมาณ 28-32 กรัมตอตารางเมตร สวนใหญจะมีสีขาว อาจมีการทําลวดลายตางๆ ลงใน

กระดาษดวย กระดาษแอรเมลนอกจากจะใชเปนกระดาษจดหมายเมลอากาศแลว เราอาจพบใน

ใบเสร็จรับเงิน หรือสําเนําตางๆ 

5) กระดาษพิมพสิ่งพิมพมีคา คือกระดาษที่ใชพิมพธนบัตร แสตมป หรือสิ่งพิมพที่มีคา

อื่นๆ กระดาษชนิดน้ีจะเปนกระดาษที่มีคุณลักษณะพิเศษ มีความเหนียวทนทานตอการฉีกขาด อาจมี

การสอดแทรกวัสดุบางอยางไวภายในเน้ือกระดาษ เชน เสนโลหะหรือเสนพลาสติกทําใหยากตอการ

ปลอมแปลง 

5.2.2 กระดาษเคลือบผิว (coated paper) 

คือกระดาษที่นําไปเคลือบผิวดวยสารเคมีในกรรมวิธีการผลิตกระดาษเพื่อใหเกิดความ

เรียบและมันข้ึน อาจทําเคลือบผิวกระดาษดานเดียวหรือสองดานก็ได เพื่อนําไปพิมพสิ่งพิมพที่

ตองการความละเอียดสูง กระดาษเคลือบผิวที่เรารูจักและคุนเคยคือกระดาษอารต กระดาษอารต

เหมาะสําหรับงานพิมพที่ตองการความสวยงาม การพิมพภาพสี มีการดูดซึมหมึกที่ดี 

ปจจุบันกระดาษยังมีชนิดที่ปมลํายตางๆลง เพื่อใหมีลักษณะแปลกตําออกไป เชน

กระดาษลายเสน ลายหนังไก กระดาษเคลือบผิวที่ไมขัดมันประเภทอารตเรียกวา “อารตดาน” (matt 

art) ถาขัดมันเรียกวา “อารตมัน” (gloss art) 

สรุป กระบวนการจัดพิมพมีทั้งหมด 5 ประเภท คือ การพิมพพื้นนูน การพิมพพื้นรําบ 

การพิมพรองลึก การพิมพพื้นฉลุ และการพิมพดิจิทัล ซึ่งในที่น้ีเลือกใชการพิมพดิจิทัล เพราะ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



28 
 
เหมาะสมกับปริมาณการพิมพหนังสือที่มีจํานวนนอย กระดาษที่ใชพิมพ มีทั้งกระดาษเคลือบผิวและ

ไมเคลือบผิว ซึ่งตองมีการเลือกใชกระดาษใหเหมาะสมกับลักษณะเน้ืองานในหนังสือเลม 

 

6. แนวคิดการถายภาพ (photography concept) 

ณรงค สมพงษ (2534: 8) กลาววา การถายภาพคือ การทําภาพใหเกิดข้ึนโดยใชแสง

สวางมากระทบวัสดุไวแสง การทําภาพและสรางภาพในที่น้ีครอบคลุมเน้ือหาไปถึงการถายรูป การลาง

ฟลม การอัดขยายภาพ ฯลฯ ดังน้ันการสรางภาพถายข้ึนมา จึงจําเปนตองมีองคประกอบพื้นฐาน 3 

ประการ คือ กลองถายรูป ฟลมถายรูป หรือวัสดุไวแสง และแสงในการถายภาพ 

วรวุฒิ วีระชิงไชย (2538: 54) กลาววา การถายภาพ คือการทําใหแสงสะทอนจากวัตถุ

ผานเลนสของกลองถายภาพตัดกัน เปนภาพจริงหัวกลับเขาสูฟลม ฟลมที่ ถูกแสงสวางน้ีจะ

เกิดปฏิกิริยาเคมี บันทึกภาพไวเปนภาพแฝง (latent image) บนผิวหนาของฟลมที่เคลือบสารไวแสง

ไว นําฟลมที่บันทึกภาพแลวไปผาน กระบวนการลางฟลมจะมองเห็นภาพปรากฏ ภาพที่ปรากฏจะ

ตรงขํ้ามกับวัตถุคือมีลักษณะซาย-ขวา ขาว-ดํา ตรงขามกับวัตถุที่ถาย (negative) 

อยางไรก็ตาม การถายภาพในปจจุบัน สวนใหญใชระบบดิจิทัล (digital) ซึ่งกลองจะ

บันทึกรูปแบบไฟลขอมูล แทนบันทึกลงบนฟลม มีช่ือเรียกวา การดหนวยความจํา (Flash Memory) 

ซึ่งสามารถดูภาพไดทันที โดยไมตองลางฟลม 

6.1 หลักการถายภาพ 

สมาน เฉตระการ (2528 : 85-86) กลาววา การถายภาพที่จะใหไดภาพถายที่มีลักษณะ

สมบูรณประกอบดวยปจจัย 2 ประการ คือ 1) การต้ังรูรับแสงและความเร็วชัตเตอร 2) ชวงความชัด 

6.1.1 การต้ังรูรับแสงและความเร็วชัตเตอร 

การถายภาพใหชัดเจนไมมืดมัวน้ัน สวนหน่ึงข้ึนอยูกับการปรับต้ังคารูรับแสงและ

ความเร็วชัตเตอร ใหทํางานสัมพันธกับความไวแสง จนไดปรมิาณของแสงเขาไปทําปฏิกิริยากับฟลมได

พอดี ซึ่งรูรับแสงจะทําหนาที่ควบคุมปริมาณของแสงที่จะเขาไปทําปฏิกิริยากับฟลม สวนชัตเตอรจะ

ทําหนาที่ควบคุมเวลาที่จะใหแสงเขาไปในกลองไดนานเทาใด 

6.1.2 ชวงความชัด (Depth of Field ) 

คือ ภาพถายมีความคมชัดต้ังแตวัตถุที่อยูระยะหนา (Foreground) ไปถึงระยะหลังสุด 

(Background) เรียกภาพน้ันวาภาพชัดลึกมาก ขณะเดียวกัน ถาภาพมีความคมชัดเฉพาะตําแหนงที่

ปรับโฟกัสจะเรียกวาภาพชัดต้ืน ความชัดลึกของภาพข้ึนอยูกับเหตุ 3 ประการคือ 1) เลนสของกลอง

ถายภาพที่มีความยาวโฟกัสสั้นจะใหภาพชัดลึกกวาเลนสที่มีความยาวโฟกัสยาว 2) การปรับรูรับแสงที่

แคบมาก จะใหภาพที่มีความชัดลึกกวาการเปดรูรับแสงใหกวาง 3) การถายภาพที่กลองอยูหางจาก

วัตถุทีถ่ายไกลมาก จะไดภาพชัดลึกกวากลองที่อยูใกลวัตถุ 
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ศิลปะการถายภาพ 

ศักดา ศิริพันธ (2523: 96-115) กลาววา การถายภาพเปรียบเปนจุดนัดพบกันระหวาง

วิทยาศาสตรและศิลปศาสตร นักถายภาพจึงจําเปนที่จะตองทราบทั้งเทคนิคและศิลปะการถายภาพ

ควบคูกันไป องคประกอบที่สําคัญของศิลปะภาพถายคือ 1) เรื่องราวของภาพ 2) บรรยากาศของภาพ 

3) อารมณของภาพ 4) การจัดองคประกอบของภาพ 5) เทคนิคการถายทําภาพ และ 6) คุณภาพของ

ภาพถาย มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1) เรื่องราวของภาพ (Story) หมายถึง ภาพถายที่ดีมีคุณคาทางใจ จะตองมีเรื่องราวของ

ภาพที่เมื่อดูแลวเขาใจไดทันที เรื่องราวของภาพในที่น้ีหมายถึง ความมุงหมายหรือเปาหมายที่

แสดงออกในภาพถายหรือหมายถึงช่ือภาพ 

2) บรรยากาศของภาพ (Atmosphere) หมายถึงสิ่งแวดลอมในภาพที่ชวยเสริมเติมแตง

ใหเรื่องราวในภาพมีความเปนจริงเปนจังมากข้ึน ดังน้ันการจัดบรรยากาศในภาพจึงจําเปนตองทําให

สอดคลอง หรือกลมกลืนกับเรื่องราวของภาพ 

3) อารมณของภาพ (Mood) หมายถึง ภาพที่ดีตองมีผลทางใจหรือเราใหเกิดอารมณแกผู

ที่ไดประสบพบเห็น เชน ภาพบุคคลที่แสดงถึงความดีใจ ความสุข ความเศรา ความลําบาก ความ

เจ็บปวด เมื่อถายทําเปนภาพถาย จะตองมีสีหนาแสดงความรูสึกใหผูดูมีอารมณคลอยตามได 

4) การจัดองคประกอบภาพ (Photocomposition) หมายถึง การเลือกและจัดวัตถุ 

นาสนใจหรือจุดเดน พรอมทั้งจัดบรรยากาศโดยรอบใหอยูในพื้นที่ของภาพอยางงดงาม โดยตอง

คํานึงถึงองคประกอบของรูป ลักษณะ เสน คุณคาของแสงและเงา ชวงระยะและสีใหมีคุณคาทาง

สุนทรียศาสตร คือการเนนจุดเดน (center of interest) ความสมดุล (balance) ความกลมกลืน 

(harmony) และมีความแตกตาง (contrast) การจัดองคประกอบถูกตองตามหลักของศิลปะยอมทํา

ใหภาพน้ันเดน สะดุดตา มีคุณคา มีความงามตรงตามเรื่องราว 

เทคนิคการจัดองคประกอบภาพมีดังน้ี (ณรงค สมพงษ 2534: 160-171) 

การวางตําแหนงของจุดเดนหลัก (Placement) จะทําใหภาพเกิดความคิดและความรูสึก 

ถามีการวางตําแหนงที่เหมาะสม มีหลักเกณฑที่นิยมใชโดยทั่วไปคือ กฎสามสวน (Rule of thirds) 

เปนการแบงภาพออกเปนสามสวน ตามแนวต้ังและแนวนอนแลวลากเสนแบงภาพทั้ง 3 เสน จะเกิด

จุดตัด 4 จุดในภาพ จุดตัดกันของเสนจะถือวาเปนตําแหนงที่เหมาะกับการจัดวางวัตถุที่ตองการจะ

เนนใหเปนจุดเดนหลัก สวนรายละเอียดอื่น ๆ จะเปนสวนสําคัญรองลงมา 

ความสมดุล (Balance) คือการจัดองคประกอบของภาพ ใหสวนประกอบตาง ๆ มี

นํ้าหนักเทากันทั้ง 2 ดาน แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 1) ความสมดุลแบบปกติ (Formal Balance) 

คือ การจัดใหสวนประกอบในภาพเหมือนกันทั้ง 2 ดาน มีลักษณะซาย-ขวา เทากัน ซึ่งจะใหความรูสึก

มั่นคง เครงขรึม สงา เปนงานเปนการ 2) ความสมดุลแบบไมปกติ (Informal Balance) คือ การจัด
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สวนประกอบที่มีรูปทรงและสัดสวนไมเหมือนกันทั้ง 2 ดาน แตยังคงมีนํ้าหนักเทากัน เชน การใชวัตถุ

ใหญ สีออน ถวงดุลกับอีกดานที่เปนวัตถุทรงเล็ก สีเขม หรือการวางตําแหนงใกล-ไกลของวัตถุ ซึ่งจะ

ทําใหเกิดความสมดุลไดเชนเดียวกัน 

การควบคุมความลึกและทัศนมิติ (Perspective control) คือการจัดองคประกอบภาพ

ใหมีความลึก มีลักษณะการจัดใหวัตถุสิ่งของเรียงเปนแถวยาวเหยียดตามลําดับ สวนที่อยูหนาสุดจะมี

ลักษณะใหญ และคอย ๆ ลดหลั่นไปตามระยะทาง การประกอบภาพใหมีฉากหนา (foreground) ก็มี

สวนชวยใหภาพมีความลึก สามารถใชสิ่งที่มีอยูในธรรมชาติมาเปนสวนประกอบของฉากหนา หรือ

ประกอบกันเปนกรอบภาพ (Framing) นอกจากจะเพิ่มมิติดานความลึกแลว ยังชวยเนนวัตถุที่อยูใน

กรอบภาพใหมีความเดนย่ิงข้ึน กรอบภาพอาจจะเปนประตู หนาตาง กอนหินกําแพง กิ่งไม ฯลฯ 

การประกอบภาพดวยเสนและรูปทรง (Line and Form) เปนการแสดงถึงความรูสึกและ

ความคิดในภาพ เสนเหลาน้ีอาจจะเปนเสนจริง ๆ ตามที่เห็น หรือเสนตามความนึกคิด เชน การที่คน

ในภาพหันไปมองทางใดทางหน่ึงในทางเดียวกัน ก็สรางความรูสึกใหภาพได เสนแตละแบบให

ความหมายแตกตางกันไป สามารถสื่อความหมายและความคิดบางอยางไดดังน้ี 1) เสนตามแนวนอน 

(Horizontal lines) ใหความรูสึกถึงการเคลื่อนไหวชา ๆ การหยุดพักและการหยุดน่ิง 2) เสนตาม

แนวต้ัง (Vertical lines) ใหความรูสึกถึงการหยุดน่ิง ไมมีการเคลื่อนไหว การยืดหยัดดวยความ

เขมแข็ง ความสงาผาเผยและความมั่นคง 3) เสนตามแนวทแยง (Diagonal lines) ใหความรูสึกถึง

การเคลื่อนที่อยางรวดเร็วและรุนแรง 4) เสนซิกแซก (Zigzag line) แสดงถึงการเปลี่ยนทิศทางอยาง

รวดเร็ว ฉับพลัน การกระทําที่รุนแรง 5) เสนโคง (Curved line or S-shape) แสดงถึงความงดงาม

ออนชอย การเคลื่อนที่ตามลําดับ 

โทนและการตัดกัน (Tone and contrast) โทนของสีคือระดับการออนแกของสีที่มืด

ที่สุด การจัดวางองคประกอบตองมีความกลมกลืนและตัดกันในระดับที่เหมาะสม การตัดกันของภาพ

นิยมถายภาพเปน 2 แบบ คือ 1) ภาพ High key คือ ภาพถายที่เนนโทนหลักเปนสีสวางหรือสีขาว

มาก ใหความรูสึกถึงความสดใส มีชีวิตชีวํา สนุกสนานราเริง 2) ภาพ Low key คือภาพถายที่เนนโทน

หลักเปนสีมืดหรือมีสีดํามาก ใหความรูสึกถึงอารมณเศราโศก เครงขรึม ลึกลับ นากลัว 

การจัดองคประกอบสี (Color composition) ภาพที่มีโทนสีกลมกลืนกัน (Color 

harmony) ใหความรูสึกถึงความเงียบสงบ และเปนการเนนสีของภาพทั้งหมดดวย สวนการถายภาพ

ใหมีสีตรงขามตัดกัน ไมควรใชในปรมิาณเทา ๆ เพราะจะทําใหเกิดการตัดกันของสีสูงมาก ทําใหแยง

ความสนใจของกันและกัน สวนภาพที่มีโทนสีเพียงสีเดียว แตมีความออนแกตางกัน (Monochrome) 

ก็ทําใหภาพเกิดการตัดกันได 
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5) เทคนิคการถายทําภาพ (Techniques of taking photograph) ในที่น้ีจะกินความถึง

การเลือกใชกลอง ใชเลนส ใหเหมาะสมกับงาน ตองรูเทคนิคการใชกลองถายรูปและเทคนิคตาง ๆ ใน

การถายภาพ 

6) คุณภาพของภาพถาย (Quality of picture) หมายถึง ความถูกตองและประณีตใน

การทําภาพ มีรายละเอียดบริเวณสวางและเงาชัดเจน เหมือนธรรมชาติ 

การถายภาพประเภทตางๆ สมาน เฉตระการ (2528: 105-119) แบงการถายภาพ

ออกเปน 8 ประเภท ประกอบดวยประเภทตางๆ ดังน้ี 

1) การถายภาพทิวทัศน บันทึกความสวยงามของลักษณะภูมิประเทศตามธรรมชาติ 

เหมาะกับการถายขณะที่ทองฟาแจมใส จะไดภาพสวยงามชัดเจน ถาอากาศมืดครึ้มหรือฝนตก ภาพที่

ไดจะสีทึบ การถายภาพใหมีคุณคาและความสวยงามน้ัน ตองมีองคประกอบที่ชวยสรางเรื่องราวให

ภาพ ซึ่งตองเลือกมุมกลองที่แปลกตา และคอยจังหวะแสงสีที่สวยงาม 

2) การถายภาพใกล เปนการถายภาพวัตถุสิ่งของที่มีขนาดเล็ก หรือเลือกถายเฉพาะ

บางสวนของวัตถุในระยะใกล ซึ่งจะทําใหมองเห็นรายละเอียดตาง ๆ ชัดเจน เชน การถายภาพแมลง 

ลํายไม ดอกไม ฯลฯ 

3) การถายภาพดอกไม ภาพถายที่แสดงถึงลักษณะรูปทรง และสีสันที่สวยงามของ

ดอกไม สามารถเนนใหเห็นลวดลายของดอกไม ตลอดจนแนวเสนของกิ่งกาน ทําใหภาพมีความงาม

ย่ิงข้ึน 

4) การถายภาพเวลากลางคืน เปนการถายภาพที่ตองอาศัยแสงสวางจากไฟฟาตามทอง

ถนน ปายนีออนโฆษณํา นํ้าพุ การยิงพลุ ไฟประดับ ฯลฯ การถายภาพประเภทน้ีจําเปนตองใชคาต้ัง

กลองเพื่อปองกันการสั่นไหว 

5) การถายภาพยอนแสง การถายภาพประเภทน้ี จะชวยใหเรียนรูเรื่องรูปรางของวัตถุที่

บังแสง ที่ใหความสวยงามทางอารมณ และใหความแปลกตา 

6) การถายภาพบุคคล เปนการบันทึกโครงสรางลักษณะ และความนึกคิดของผูถายภาพ

และผูถูกถายภาพ ซึ่งภาพบุคคลจึงเหมือนเปนตัวแทนของบุคคลที่ถูกถาย ทั้งในดานความนึกคิดและ

ลักษณะทาทาง เชน เยือกเย็น สุขุม อารมณดี ราเริง หรือย้ิมแยมแจมใส ฯลฯ 

7) การถายภาพหุนน่ิง การถายภาพของวัตถุสิ่งของตางๆ เชน แจกันดอกไม ถวยชาม 

ชอนสอม ขวดเหลา เสื้อผา อาหาร ฯลฯ ผูถายสามารถทดลองจัดภาพไดหลาย ๆ แบบตามใจชอบ 

8) การถายภาพเด็ก เปนการบันทึกความไรเดียงสา ความนารัก ความบริสุทธ์ิตลอดจน

ความสนุกสนานราเริงของเด็ก ผูถายภาพตองถายภาพขณะเด็กอยูในทาทางและอารมณธรรมชาติ ซึ่ง

ตองอาศัยความรวดเร็ว เพราะเด็กมักไมชอบอยูน่ิง 
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สรุป การถายภาพใหภาพมีความสมบูรณประกอบดวยปจจัย 2 ประการ คือ 1) การต้ังรู

รับแสงและความเร็วชัตเตอร 2) ชวงความชัด และภาพถายที่ดีตองมีศิลปะการถายภาพควบคูไปดวย 

ซึ่งตองอาศัยองคประกอบที่สําคัญของศิลปะภาพถายคือ 1) เรื่องราวของภาพ 2) บรรยากาศของภาพ 

3) อารมณของภาพ 4) การจัดองคประกอบของภาพ 5) เทคนิคการถายทําภาพ และ 6) คุณภาพของ

ภาพถาย ซึ่งสามารถแบงการถายภาพออกได 8 ประเภท คือ 1) ภาพทิวทัศน 2) ภาพใกล 3) ภาพ

ดอกไม 4) ภาพเวลากลางคืน 5) ภาพยอนแสง 6) ภาพบุคคล 7) ภาพหุนน่ิง และ 8) ภาพเด็ก 

 

หนังสือท่ีเก่ียวของ 

1. หนังสือแกะเปลือกเพศพุทธ 

แกะเปลือกเพศพุทธ เปนหนังสือรวมบทความที่พระชาย วรธัมโม เขียนมาต้ังแตป 

พ.ศ.2540 วาดวยเรื่องความหลากหลายทางเพศกับศาสนาพุทธ  

“เพศ” คือสวนที่เปนเปลือกหอหุมมนุษยใหมีความเปนเพศใดเพศหน่ึง หากเราแกะ 

“เปลือก” ดังกลาวออกไป ก็จะเหลือแตแกนแทภายในของความเปนมนุษย ซึ้งแทที่จริงมนุษยเรา

ปราศจากเพศ มีเพียงความดี ความช่ัวเทาน้ันที่ตามติดมนุษยไป เชนเดียวกัน “พุทธศาสนา” ก็รับเอา

เรื่องเปลือกๆเกี่ยวกับเพศ เขามาสวมทับไปกับเน้ือหาคําสอนในศาสนา มายาคติตอเรื่องเพศหลาย

ประการไดเกาะและหอหุมพุทธศาสนาจนกลายเปนเปลือกแข็ง ในที่สุดก็แปรสภาพเปนมายาคติ 

เกี่ยวกับเรื่องเพศตางๆ นานาปรากฏอยูในคําสอนทางพุทธศาสนา 
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บทที่  3 

การเกบ็ขอมูล 

 

‘โครงการจัดทําหนังสือสารคดีภิกษุสามเณรเพศที่สาม’ เพื่อจัดทําสารคดี ‘พระนะจะ’ 

ผานหนังสือเลม โดยนําแนวคิดที่ไดสรุปไวจากบทกอนหนา มาประยุกตใชในการวางแนวคิดเน้ือหา 

(content concept) และพัฒนาแนวคิดรูปเลมและภาพประกอบ (layout) ทั้งน้ี โดยมีแหลงขอมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือที่ใชในการศึกษา และการวิเคราะหขอมูล ดังที่จะไดกลาวตอไป 

 

1. แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษา 

1.1 แหลงขอมูลประเภทเอกสาร 

1.2 แหลงขอมูลประเภทบุคคล 

 

2. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

2.1 การเก็บขอมูลจากการสังเกตการณลงพื้นที่ไปหาภิกษุสามเณรเพศที่สามที่มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2.2 การเก็บขอมูลจากการสัมภาษณแหลงขอมูล 

 

3.กลุมเปาหมาย 

พุทธศาสนิกชนและผูสนใจ 

 

4. กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการสัมภาษณ ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) โดยใชวิธีการเลือกผูที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ตองการจะสัมภาษณโดยตรงจํานวน 4 คน ไดแก 

1) พระพยอม กัลยาโณ พระนักเทศนช่ือดัง 

2) พระชาย วรธัมโม ผูเขียนหนังสือ ‘แกะ เปลือก เพศ พุทธ’ 

3) นพรัตน เบญจวัฒนานันท ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

4) วิจักขณ พานิช นักวิชาการดานศาสนา  

กลุมตัวอยางที่ไดจากการลงพื้นที่สังเกตการณที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

วังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 9 คน ไดแก 
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1) พระสราลักษณ โพธ์ิทอง 

2) สามเณรจตุพงษ ย่ีโถ 

3) พระมหาบุญมี 

4) พระมหาวิเชียร 

5) พระอภิเชษฐ 

6) หลวงพี่ชายนอย 

7) พระอาจารยคมสันต 

8) อาจารยกชกร วัฒนคีรี 

9) น.ส.ณัฐวดี มีหงสทอง    

 

5. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

ใชการสัมภาษณเชิงลึก โดยมแีนวคําถามดังน้ี 

5.1 คําถามที่ใชถามภิกษุสามเณรเพศที่สาม 

1) เรื่องราวสวนตัวกอนที่จะมาบวช 

2) ทําไมถึงบวช 

3) หลังจากบวชแลวเปนอยางไรบาง 

4) รูสึกอยางไรกับขาวที่สื่อนําเสนอ 

5.2 คําถามที่ใชถามพระนักวิชาการ นักวิชาการดานศาสนา 

1) ความคิดเห็นสวนตัว คิดวา เพศที่สามควรบวชไดหรือไม เพราะอะไร 

2) คิดวาภิกษุสามเณรเพศที่สาม มีผลอยางไรบางกับพระพุทธศาสนา และวงการสงฆ ทั้ง

ในปจจุบัน และในอนาคต 

3) เหตุใด ศาสนาพุทธจึงมีแตชายแทเทาน้ันหรือ ที่สามารถบวชได 

4) ทางออกที่ดีที่สุดกับเรื่องน้ี 

 

6. การวิเคราะหขอมูล 

6.1 วิเคราะหขอมูลที่เก็บไดจากการลงพื้นที่และสังเกตการณ 

6.2 วิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ 

 

7. แนวคิดเน้ือหา 

‘โครงการจัดทําหนังสือสารคดีภิกษุสามเณรเพศที่สาม’ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

พฤติกรรมและเรื่องราวชีวิตของภิกษุสามเณรเพศที่สาม  
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เพื่อเปนสื่อกลางในการนําเสนอขอมูล ความคิดเห็นจากบุคคลที่อยู ในแวดวง

พระพุทธศาสนา เพื่อนําเสนอสารคดี ‘พระนะจะ’ ผานหนังสือเลม 

การนําเสนอเน้ือหา ใชรูปแบบการเขียนสารคดีทั่วไป บรรยายดวยภาษาที่เขาใจงาย 

(บรรยายโวหาร) โดยนําเสนอพฤติกรรมและเรื่องราวชีวิตของภิกษุสามเณรเพศที่สามมาเปนประเด็น

หลักในการนําเสนอ โดยมีแนวคิดเน้ือหาดังน้ี 

7.1 บทนํา 

เกริ่นเริ่มดวยวีรกรรมในวัยเด็กของผูเขียน กอนที่จะโยงเขาเรื่องภิกษุสามเณรเพศที่สาม

ที่ผูเขียนไดพบจากสื่อตางๆ สุดทายปดดวยเหตุการณจริงที่ผูเขียนไดพบ ซึ่งนําไปสูการเริ่มตนของบท

ตอไป 

7.2 เน้ือเรื่อง 

ดําเนินเรื่องแบบการบอกเลา ดวยภาษา สํานวน และมุขตลก ในแบบฉบับของผูเขียน 

1) บทนํา 

2) พระสราลักษณ โพธ์ิทอง 

3) สามเณรจตุพงษ ย่ีโถ  

4) สี่ทหารเสือแหงชมพูทวีป 

5) ทางสายกลาง 

7.3 สรุป 

จบแบบใหผูอานไปคิดตอเอง ใหสังคมเปนคนตัดสิน 

 

8. แนวคิดดานรูปเลม 

8.1 สี 

 

    

ภาพ 3-1 ชุดโทนสี ขาว ดํา มวง 

 

8.2 ภาพประกอบ 

ใชภาพถายเพื่อใหผูอานเห็นภาพจริง และเอื้อใหภาพสามารถประกอบเรื่องราวที่เขียน

มากข้ึน แตอาจมีความจําเปนที่บางภาพ จะตองใชภาพจากอินเทอรเน็ต 
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8.3 ตัวอักษร 

8.3.1 แบบตัวอักษร 

1) หัวเรื่องใช Thai Sans Lite เปนตัวอักษรไมมีหัว แตมีความทันสมัยแบบเรียบงาย 

2) ขอยอยในเรื่องและตัวพื้นใช TH SarabunPSK เปนตัวอักษรมีหัว ลายเสนชัดเจนอาน

งาย เปนตัวอักษรที่อนุญาตใหประชาชนนําไปใชงานได ไมมีคาลิขสิทธ์ิ ซึ่งรัฐบาลเพิ่งประกาศให

หนวยงานของรัฐใชพิมพหนังสือราชการ 

8.3.2 ขนาดตัวอักษร 

1) หัวเรื่องใชขนาด 36, 48 point 

2) ตัวพื้นใชขนาด 14 point 

8.3.3 สีตัวอักษร 

1) หัวเรื่องใชสีดํา 

2) ตัวพื้นใชสีดํา 

8.4 คอลัมน 

จัดตามความเหมาะสม เนนความเรียบงาย โดยอิงจากเน้ือหาและภาพประกอบ เพื่อใหดู

สวยงาม อานแลวสบายตา 

 

9. วิธีการออกแบบ 

มีการกําหนดรายละเอียดการจัดทําหนังสือเลมในครั้งน้ี เรียกวา แบบแผนหนังสือเลม 

(stylebook) เพื่อใชเปนกรอบในการทํางาน ดังน้ี 

9.1 ขนาดรูปเลมหนังสือขนาดกวาง 13 x 18.5 เซนติเมตร 

9.2 หนา 98 หนา  

9.3 กระดาษ 

1) ปก กระดาษอารตมัน 250 แกรม 

2) เน้ือใน กระดาษปอนด 80 แกรม 

9.4 พิมพสี ตลอดเลม 
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บทที่  4 

ผลการศึกษา 

 

จากการทําหัวขอจุลนิพนธ โครงการจัดทําหนังสือสารคดีภิกษุสามเณรเพศที่สาม 

หลังจากการสืบคนและเก็บขอมูลตามแหลงตางๆที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาใชเปนกรอบในการอางอิง

ขอบเขต และเน้ือหาของผลงาน ทําใหสามารถประมูลขอมูลตางๆ ออกมาในรูปแบบงานเขียนเชิงสาร

คดี ประกอบดวย 2 สวนสําคัญ ไดแก 1) วิเคราะหเน้ือหา และ 2) วิเคราะหงานออกแบบรูปเลม 

 

1. วิเคราะหเน้ือหา 

ใชใชวิธีการเก็บขอมูล 3 วิธี คือ 1) การสัมภาษณแหลงขอมูล 2) การเก็บรวบรวมจาก

เอกสาร เว็บไซต และหนังสือที่เกี่ยวของ 3) การสังเกตการณ ชวงเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 

2556 ดังน้ี 

1.1 ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ 

1.1.1 พระสราลักษณ โพธ์ิทอง ภิกษุเพศที่สาม 

พระสราลักษณ โพธ์ิทอง’ ทานมีช่ือเลนวา ‘ลักษณ’ เปนนักศึกษาช้ันป 2 คณะ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตวังนอย บวชมาต้ังแต 11 มีนาคม 

พ.ศ.2555 ที่วัดแหงหน่ึงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เหตุผลที่บวชก็เพราะวา แมขอใหบวช เน่ืองจากแมปวยเปนมะเร็งในเม็ดเลือดขาวระยะ

สุดทาย แลวมีคนมาทักแมของทานวา ถาลูกชายบวชให อาการปวยจะดีข้ึน 

สมัยที่ยังเปนโยม เรียนอยูนาฏศิลป ที่ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนชางแตงหนา มีราน

เปนของตัวเอง รับสอนเตน สอนลีด สอนรํา 

หลวงพอที่วัดก็ใหเปนพระพี่เลี้ยงเณร ก็เลยสึกไมได ตองอยูตอ สุดทายพระลักษณก็เลย

ตัดสินใจลาออกจากนาฏศิลป ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งขณะน้ันเรียนอยูในช้ันป 2 ยายมานับหน่ึง

ใหมที่ มจร. 

1.1.2 สามเณรจตุพงษ ย่ีโถ 

สามเณรจตุพงษ ย่ีโถ หรือ ‘เณรบอส’ นักศึกษาช้ันปที่ 4 คณะมนุษยศาสตร สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

บานเกิดของสามเณรจตุพงษเปนคนจังหวัดอุดรธานี มีพี่นองทั้งหมด 3 คน เณรบอสเปน

ลูกคนกลาง เมื่อเรียนจบช้ัน ม.1 เณรบอสไดขอแมบวชดวยตัวเอง  
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ตาแทๆของเณรเปนเจาอาวาสวัดอยูที่ จังหวัดหนองคาย เณรจึงตัดสินหันเหชีวิตทางโลก

เฉกเชนคนธรรมดา มาใชชีวิตนักบวชที่วัดในจังหวัดหนองคาย 

สามเณรจตุพงษเลาถึงเหตุผลที่ตัดสินใจบวชวา “ตอนแรกเราอยากจะบวชก็เพราะวา 

เราเคยรูจักพวกหลวงพี่หลวงอะไรที่แบบเขาดีกับเรา เราก็เลยคิดวา แลวบวชมันก็ดี คือแบบมันไมรู

เหมือนกัน แตวาตอนน้ันคือมันอยากบวช 

 ภายหลังจากบวชแลว ดวยความที่เณรบอสเปนคนหัวดีและต้ังใจเรียน ในที่สุดก็สอบได

เปรียญธรรม 3 ประโยค ซึ่งเทียบไดกับการสําเร็จช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จากน้ันเณรจึงไดศึกษาตอ

ในระดับปริญญาตรีที่ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย พอข้ึนป 2 จึงยายเขามา

เรียนที่วิทยาเขตวังนอย โดยจําพรรษาอยูที่วัดลาดปลาเคา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ชีวิตประจําวันของเณรบอส อาทิตยหน่ึงมีไปเรียน 3 วัน ที่ มจร. วังนอย เวลาไปเรียน

ตองไปรอรถที่หนาวัดหลักสี่ แลวก็ข้ึนรถเมลของมหาลัยไป ถาวันไหนไปไมทันก็น่ังแท็กซี่ 

ตอนจบ ม.3 เกรดเฉลี่ย 3.59 พอยายเขามาเรียน มจร. ป 1 เกรดเฉลี่ย 2.9 ป 2 เริ่ม

ปรับตัวได ข้ึนมาเปน 3.7 ป 3 เทอมที่แลวได 3.89 

รางวัลที่ได นักธรรมตรี นักธรรมโท นักธรรมเอก การแขงขันเรียงความระดับ ม.ตน ก็ได

รองชนะอันดับหน่ึงระดับประเทศ ลาสุดก็ไดเปนหัวหนาพาทีม มจร. ควาอันดับหน่ึงการแขงขันโตวาที

ภาคภาษาอังกฤษระดับประเทศ 

1.1.3 พระพยอม กัลยาโณ พระนักเทศนช่ือดัง 

พระพยอม กลาวแสดงทัศคติเรื่องพระตุดเณรแตววา “คือเปนเพศที่สาม ถาดี เขาก็จะ

ผูกใจคน ชาวบานเขาจะชอบกัน เพราะพวกน้ีเขาจัดงาน จัดสวน จัดดอกไมเกง เหมือนประจบก็จริง 

แตชาวบานเขาจะชอบ อีกอยางพวกน้ีเขาจะพูดจาสุภาพ ออนหวาน ชดชอย ไมหยาบคาย แตสวน

ใหญจะมีปญหาเรื่องทางเพศ มักจะมีอารมณทางเพศ หามใจไมอยู ถาจะมาสมสูในผาเหลืองก็แย แต

ถาเขาหามใจได สมมติวามีคนประเภทน้ี แตวาดีกรีเขาสูง อยางอาจารยเสรี วงศมณฑา เช่ือวาถาเขา

บวช เขาสามารถคุมตัวเองได มันก็ตองดูเปนรายๆไป อยางมิสทิฟฟาน่ีที่เปนขาวลาสุด ถาเขาเปน

อยางน้ันได ก็ใชได 

1.1.4 พระชาย วรธัมโม ผูเขียนหนังสือ "แกะเปลือกเพศพุทธ" 

พระชายกลาววา “กอนอื่นตองเขาใจกอนวา ศาสนาพุทธในปจจุบัน มันมีบรรยากาศของ

โครงสรางสังคมชายเปนใหญ พอศาสนาพุทธถูกครอบงําดวยแนวคิดสังคมชายเปนใหญ เพศอื่นๆที่

ไมใชผูชาย ถาเรามองเห็นตรงน้ีไดชัด หรือวาเขาใจตรงน้ี ก็จะเขาใจสถานการณตางๆที่เกิดข้ึนใน

ศาสนาพุทธวา มันมีอิทธิพลตรงน้ีอยู มีความเขาใจผิดตรงน้ีอยู ถาเราศึกษาแลวเขาใจเรื่องสังคมชาย

เปนใหญ ที่มันแทรกซึมอยูในศาสนาพุทธ เราก็จะเขาใจทุกเรื่องทุกเหตุการณ กลาวไดวา เรายอมรับ

เพียงเพศชายเทาน้ัน ไมยอมรับเพศอื่นๆ” 
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“ยกตัวอยางก็เชน การบวชเพื่อตอบแทนบุญคุณคานํ้านม อันน้ีใครจะบวชได ก็มีอยูเพศ

เดียว ก็คือ เพศชาย บวชตอบแทนบุญคุณพอแม บุญคุณคานํ้านม หรือบวชใหคนตายอยางการบวช

หนาไฟ มันก็เปนผูชายหมด ก็เลยไมมีแนวคิดวา ผูหญิงบวชได ทีน้ีหลายๆเรื่องก็เลยช้ีใหเห็นวา ที่แท

มันเปนพื้นที่เฉพาะของบุรุษเพศเทาน้ัน” พระชายยกตัวอยาง 

ในแงของการตกแตงหนา พระชายกลาววา “ภาพของนักบวชพระที่เราเห็นในเฟซบุค ที่

เขาตกแตงหนาสวนใหญจะเปนสามเณร ทีน้ีอาตมาเขาใจวา ภาวะที่เขาเปนเด็ก บางทีวุฒิภาวะเขา

อาจจะยังไมเยอะ อยางสมัยวัยรุน พวกเราสนใจเรื่องอะไร อยางผูชายก็ชอบเตะบอล เปนกิจกรรมที่

ผูชายชอบทํากัน มันก็ไมตางกับวัยรุนเพศอื่น อยางเปนกะเทยก็อาจจะอยากใสวิก แตงหนาทาปาก 

เขาอยูในโลกแบบน้ี ทีน้ีดวยวัยที่เขายังเปนสามเณร อาจจะไมรูวาทําอยางน้ีไปแลว ผลมันจะเปน

อยางไรบาง แตอาตมาเช่ือวา เมื่อเขาโตข้ึน เขาก็จะเขาใจเอง และก็ไมทําแบบน้ัน เราก็ไมเห็นใชไหม

วา พระตุดที่มีอายุเขามาแตงหนาทาปากอวดตัวเองในเฟซบุค” 

 1.1.5 นพรัตน เบญจวัฒนานันท ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

“สวนใหญจะเปนกรณีของพวกสามเณรมากกวา โดยเฉพาะทางภาคเหนือที่มักจะเปน

ขาวบอยๆ อยางเชนวา กลุมเณรที่แตงกายไมเหมาะสม และก็มีพฤติกรรมที่ไปถายคลิปมั่ง ที่เรา

ตรวจสอบพบเจอก็มี ซึ่งสวนใหญแลว เราก็จะไดใหเจาคณะปกครองจัดการ จัดการก็คือวา ถาเปน

ลักษณะที่ไมถึงกับผิดในขอตองหาม เราก็วากลาวตักเตือน แตถามันผิด สวนใหญแลว เราก็ใหสึก 

เทาที่ผานมา 70% ก็คือใหสึกเลย” นพรัตน เบญจวัฒนานันท ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา

แหงชาติ กลาว 

“อยางที่ผมบอก เราตองมาจําแนกกอนวา ที่เราพบเห็น เขามีพฤติกรรมเกิดข้ึน มันมา

จากสาเหตุอะไร ถาเกิดจากความผิดปกติทางรางกาย และตัวเองปรับแกไมได ก็คงตองขอใหลาสึก 

แตถามันเปนความผิดปกติทางรางกาย แตวาจิตใจไมไดเปน แลวก็ตัวเองก็ไมไดมี

พฤติกรรมอยางน้ัน ก็โอเค ก็ไมมีปญหา พระผูใหญก็มีหลายรูปที่คอนขางที่จะดูเหมือนออนชอย นุม

น่ิม แตทานไมมีพฤติกรรม และก็การแสดงออกอะไรอยางน้ัน เราก็ถือวา เปนปกติไป 

กับอีกสวนหน่ึงที่ตองเพิ่มความเขมงวดก็คือ อุปชฌาย ตองเขมงวดในการตรวจสอบกอน

วา ใครที่จะบวช มีลักษณะที่ผิดปกติอะไรอยางน้ีไหม แลวก็ตองใชวิจารณญาณวา เหมาะสมไหมที่จะ

ใหบวช เพราะวา ถาบวชแลว ตอไปภายภาคหนา มันก็เปนภาพลบที่กระทบได เราตองตัดสินตอนน้ัน 

หรือตองคอยดู 

แตสวนใหญที่เกิดข้ึน ผมก็ยอมรับวา บางทีตางจังหวัดก็ยอหยอนนิดหนอยในเรื่องของ

การตรวจสอบ หรืออยางบางที พฤติกรรมมันยังไมแสดงออก คนบางทีอยูดวยกัน ถาเรียนในหอง

เดียวกัน อาจสักเทอมหน่ึงถึงจะคอยเห็น” ผ.อ.นพรัตน กลาว 
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1.1.6 วิจักขณ พานิช นักวิชาการดานศาสนา 

“ขอพูดถึงเรื่องการบวชกอน สําคัญก็คือวา ณ ตอนน้ี การบวชทุกวันน้ีมันมีอยู 2 แบบ 

คือ คนที่บวชเรียน อาจจะเปนลูกชาวบานที่บวชเพื่อเรียนหนังสือ ไมไดตองการบรรลุธรรม ตรงน้ีผม

รูสึกวา ปญหาของพระตุดเณรแตวที่เรามองเห็นกันเยอะๆ ก็คือ โซนน้ี พวกเยาวชน สามเณร คนที่มา

บวชเพื่อเรียนหนังสือ เปนลูกชาวบานธรรมดา คือถาเรายืดหยุนวา มันมีลักษณะของการบวชเรียน 

บวชเพื่ออัพสเตตัสสถานะทางสังคม เราก็ตองยอมรับวา มันมีคนประเภทน้ีอยู ซึ่งเราก็ตองเห็นวาเปน

หลักสมมติสงฆ คือเห็นวาเขาก็เปนมนุษยเหมือนเรา เขาไมไดตองการจะบวชเพื่อแบบวา บรรลุธรรม 

เราก็ตองยืดหยุนกับเขา 

แตวามันก็จะมีอีกประเภทหน่ึง ที่เขาตองการบวชเพื่อจะบรรลุธรรม บวชจริง บวชจัง

อะไรอยางน้ี ซึ่งผมมองวา ตรงน้ันมันก็ไมใชประเด็นแลว ทุกคนมันก็มีสิทธิ คือยังไงก็ตาม ผมมองวา 

มนุษยทุกคนมีสิทธิบวช” คุณวิจักขณ กลาว 

“คือจริงๆผมไมคอยพูดเรื่องพวกน้ีเลยนะ เพราะสําหรับผม ผมวาเรื่องน้ีมันไมใชประเด็น 

ผมรูสึกวา ปญหาเรื่องพระตุดเณรแตวจริงๆที่มันระคายเคืองสายตาคนมากๆ คือทุกวันน้ี จริงๆที่มเีปน

ปญหามากๆ คือมันระคายเคือง มันทําใหคนรูสึกวา มันไมเหมาะสม รูสึกแบบวา อะไรวา โผลข้ึนมา 

มันเลยทําใหรูสึกขัดใจ 

ผมวาปญหาที่แทจริงมันเกิดข้ึนก็เพราะวา ความสัมพันธระหวางคนที่บวชกับครูบา

อาจารยมันหางกัน คือวัดแตละวัดไมสามารถที่จะมีความสัมพันธที่แบบวาเปนมนุษย ใกลชิดกัน ครูบา

อาจารยซึ่งมีฐานะเหมือนเปนผูปกครอง คอยอยูใกลๆขัดเกลาพระลูกศิษย ก็ไมไดอยูใกลชิดมากพอ 

ทุกอยางมันกลายเปนเรื่องของกลไกทางราชการ กฎเกณฑทางราชการ กฎเกณฑทางพระธรรมวินัย ที่

ไมใชเปนมนุษย 

ทุกอยางมันเปดอิสระ จะผิดก็ผิดไปตามพระธรรมวินัย ผิดไปตามกฎหมาย ผิดไปตาม

คานิยมทางสังคม ซึ่งผมวาจริงๆแลว มันควรจะมีวิธีการปฏิรูปอะไรบางอยาง ที่ทําใหความสัมพันธ

ระหวางคนที่มาบวชกับครูบาอาจารย มันใกลกันมากข้ึน 

ซึ่งตรงน้ีผมขอชูประเด็นเดียว คือ เรื่องของการแยกรัฐกับศาสนาออกจากกัน ศาสนาควร

จะแยกออกมาจากอํานาจรัฐ เพราะวา ทุกวันน้ี โครงสรางคณะสงฆมันถูกผูกติดอยูกับอํานาจรัฐ 

เพราะฉะน้ัน พอมันถูกผูกติดกับอํานาจรัฐแบบน้ี โครงสรางการปกครองของวัดตางๆ มันก็จะเปน

ระบบราชการหมด ทุกอยางก็จะอิงตามกฎระเบียบของราชการ มีเจาอาวาส มีรองเจาอาวาส แทนที่

มันควรจะเปนแบบวา ลูกศิษยคนน้ีอยูกับอาจารยคนใด มาจากสํานักไหน” คุณวิจักขณ กลาว 

 คุณวิจักขณกลาววา “อยางแรกคือ การที่เขาเปนตุดเปนแตว มันไมไดเปนปญหาของ

เขาไง แลวสมมติวา ถาเขาเปนตุดเปนแตว แลวเขาตองเปนพระ มันก็ไมไดเปนปญหาของเขาอีก และ

มันก็ไมควรจะมีกฎเกณฑอะไรที่จะไปกีดกันเขาออกไปจากความเปนสมณะ 
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ผมกลับคิดวา ทํายังไงใหมันเกิดบรรยากาศของการที่ เมื่อคุณไปอยูในเพศของบรรพชิต

แลว คุณไดใชบรรยากาศตรงน้ันในการศึกษาเลาเรียน ภาวนา หรืออยูในสังฆะ โดยที่คุณเคารพกัน

และกัน มีการตรวจสอบ และก็มีการเรียนรูจากครูบาอาจารยจริงๆ สุดทายคุณก็จะอยูในสมณสารูป 

มันก็จะมีระบบการตรวจสอบตัวเอง และตรวจสอบกันเอง” 

“ผมไมรู แตผมวาถามันยังเปนอยางตอนน้ีอยู อนาคตผมวา มันก็คงไมเปลี่ยนหรอก 

เพราะวา อํานาจสงฆทุกวันน้ีที่ใช เปนอํานาจในการปกปองตัวเองทั้งน้ันเลย แลวก็กีดกันคนที่เห็นตาง

ตลอดเวลา คนอยางผมน่ีเขาไมฟงหรอก แลวเอาจริงๆคนที่มีมุมมองแบบวา กลาที่จะวิจารณ

โครงสรางแบบน้ี เขาก็ตางคนตางอยู 

ผมก็เลยรูสึกวา เอาจริงๆแลว พระรุนใหมๆ ซึ่งก็มีนะ ผมก็เจอไมนอยนะ เขาก็ตองมี

ความกลาหาญมากข้ึน ที่จะตองพูดประเด็นเหลาน้ี อยางพระชายน่ีก็ใชได ทานก็มีความกลาหาญ 

พระรุนใหมๆที่ไมไดมีช่ือเสียง เรียน มจร.ไรอยางน้ี ผมไปเจอ ก็มีหลายรูปที่แบบเริ่มสนใจประเด็กพวก

น้ี 

และก็เริ่มรูสึกวาแบบ ถาพุทธศาสนายังเปนอยางน้ีตอไป มันก็จะเปนผลเสียทั้งหมด และ

มันก็จะไมมีสวนรวมทางสังคมและการเมืองเลย เปนอุปสรรคในการเติบโตของจิตสํานึกแบบ

ประชาธิปไตยดวย ไมเคารพตน ไมเคารพศักด์ิศรีในความเปนมนุษย 

ก็กลายเปนวา เอาศาสนามากดคน มาลดทอนความเปนมนุษยของคน มาปฏิเสธแงมุม

บางอยางที่มันเปนจริง แตเขาปฏิเสธ ซึ่งมันก็คือ การปฏิเสธการเปนมนุษยของเขาเอง มันก็ย่ิงทําให

บุคลากรทางศาสนาไมเปนมนุษย โครงสรางย่ิงไมเปนมนุษย และก็ย่ิงหนักเขาไปอีก 

คุณตองเริ่มมองวา เอาจริงๆแลว เวลาคุณภาวนา คุณก็รูวา คนทุกคนมันก็เหมือนกัน

แหละ เรามีความอยาก เรามีความตองการ เรามีความโกรธ ยังคงมีกิเลส แตอีกดานหน่ึง เราตอง

เช่ือมั่นวา มนุษยทุกคนมีพุทธะ มนุษยทุกคนสามารถจะเรียนรูได และก็มีความกรุณาเปนพื้นฐานใน

จิตใจ” คุณวิจักขณกลาว 

คุณวิจักขณพูดทิ้งทายวา “มองคนใหเปนคน มองคนใหลึกลงไปในจิตใจเขา อันน้ีคือ

หัวใจเลยนะของบุคลากรทางดานศาสนา ทุกคนมีหัวใจที่รักที่จะเรียนรูในชีวิตของตัวเอง รักที่จะ

เรียนรูในชีวิตของผูคน คุณตองมองทะลุเขาไปใหเห็นความเปนคนของเขา คุณถึงจะสัมพันธกับเขาได 

คุณถึงจะเรียนรูกันและกันได แลวคุณก็จะคนพบวา ทุกคนเปนพระพุทธเจา แลวคราวน้ี คุณจะปฏิเสธ

เขาไดอยางไร หากเขาจะเขามาเปนสวนหน่ึงในพื้นที่ของพระพุทธศาสนา 

ผมมองวา เรื่องรูปแบบ มันเปลี่ยนแปลงได และมันควรจะตองเปลี่ยนแปลงดวย ใหมัน

สอดคลองกับโลกสมัยใหม ถามวาหลักๆของพุทธศาสนาเถรวาท ที่ไมควรจะเปลี่ยนแปลงคืออะไร มัน

คือเรื่องของความเรียบงายมากกวา ไมใชเรื่องของรูปแบบอยางน้ี หัวใจของพุทธศาสนาเถรวาท คือ 

ความเรียบงาย ความเรียบงายเพื่ออะไร เพื่อที่คุณจะไดสัมพันธกับคนอื่น รักคนอื่นได 
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มองใหทะลุความเปนเขา ความเปนเรา ความเปนแตว ความเปนผูหญิง ความเปนผูชาย 

แลวทะลุเขาไปในความเปนคนของเขา แลวเราจะไดคนพบบรรยากาศของความเรียบงายในความเปน

มนุษย และผมมองวามันจะทะลุเรื่องพระตุดเณรแตว หรือเรื่องเพศไปหมด” 

1.2 ขอมูลที่ไดจากการรวบรวมเอกสาร เว็บไซต 

1.2.1 แนวคิดทฤษฎีเรื่อง ‘ความหลากหลายทางเพศ’ 

1) ความสําคัญของความหลากหลายทางเพศ 

ความคิดเรื่องความหลากหลายทางเพศเกี่ยวของกับแนวคิดทฤษฎีที่ใชทําความเขาใจ

พฤติกรรม อัตลักษณ และการปฏิบัติทางเพศของมนุษย ซึ่งสิ่งเหลาน้ีมีการถกเถียงกันมายาวนานใน

ประวัติศาสตร เทาที่ผานมาความคิดเรื่องความหลากหลายทางเพศเปนความคิดที่ตองการเปดพื้นที่

ใหกับการแสดงตัวตนหรืออัตลักษณทางเพศของมนุษยซึ่งไมจําเปนตองเปนไปตามบรรทัดฐานและ

กฎเกณฑของสังคม เชน การแสดงอัตลักษณของคนรักเพศเดียวกันและคนขามเพศ ทั้งน้ี การ

แสดงอตัลักษณทางเพศในแบบที่ตางไปจากผูชาย และผูหญิง เปนสิ่งที่พบเห็นไดในหลายวัฒนธรรม 

นักมานุษยวิทยาไดศึกษาเรื่องราวของกลุมคนที่แสดงอัตลักษณแบบคนขามเพศ หรือ Transgender 

ที่ผูชาย(ตามเพศสรีระ)จะแสดงบทบาทเปนผูหญิง เชน การศึกษาของวิล รอสโค (1991) เรื่องอัต

ลักษณแบบ Berdache ในกลุมชนพื้นเมืองในอเมริกา และ การศึกษาของเซเรนา นันดา (1998) 

เรื่องอัตลักษณแบบ Hijra ในอินเดีย เปนตน การแสดงอัตลักษณเหลาน้ีสะทอนใหเห็นวามนุษยมี

ความหลากหลายในการแสดงออกทางเพศ ซึ่งสืบเน่ืองมาจากวิธีคิดและความเช่ือทางวัฒนธรรมที่

แตกตางกัน 

ดังน้ัน การทําความเขาใจความหลากหลายทางเพศจึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญ เพราะ จะ

ชวยทําใหเขาใจถึงคานิยม ความเช่ือ โลกทัศน และขนบธรรมเนียมประเพณีที่หลอหลอมใหมนุษย

แสดงอัตลักษณทางเพศ อยางไรก็ตามความหลากหลายทางเพศยังเปนประเด็นที่มีการถกเถียงในเชิง

แนวคิดทฤษฎีจากสกุลความคิดตางๆในสังคมตะวันตก ซึ่งแบงออกเปนสองข้ัวใหญๆสองข้ัว ระหวาง

ข้ัวที่เช่ือในระบบสองเพศ หรือความเปนเพศตามธรรมชาติที่มีเพียงเพศชายและเพศหญิงเทาน้ัน และ

จะปฏิเสธหรือตําหนิการแสดงอัตลักษณ 

2) ฐานความคิดเรื่อง “ความหลากหลาย” ทางเพศ 

วิกฤตความรูที่เกิดจากทัศนะแบบสมัยใหม (Modernist Perspective) ซึ่งอธิบายเพศ

ของมนุษยในแนวพัฒนาการหรือกระบวนการที่เปนระนาบเสนตรง และเช่ือในความมีอยูจริงตาม

ธรรมชาติ หรือมีแกนแทของความเปนเพศทางชีววิทยา วิกฤตดังกลาวน้ีถูกทาทายดวยความคิดแบบ

พหุลักษณ (Pluralism) ซึ่งพยายามอุดชองวางที่วิทยาศาสตรเคยทิ้งไว โดยเฉพาะเรื่องความซับซอน

ของประสบการณชีวิตทางเพศของมนุษย (William Simon, 2003:28) การทาทายดวยความคิดแบบ

พหุลักษณอาศัยวิธีการรื้อถอนสิ่งที่คิดวาเปนจริงแบบ 2 ธรรมชาติ (Denaturalization) เพื่อคนหาวา
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ความหมายของเพศสรีระ พฤติกรรม อารมณและการแสดงออกทางเพศเปนสิ่งที่สังคมสรางข้ึนหรือ

เปนผลผลิตทางวัฒนธรรม และถูกแสดงออกโดยประสบการณชีวิตของบุคคล เปาหมายของการรื้อ

ถอนน้ีคือการวิพากษวิธีการจัดประเภท (Categorization) หรือการจําแนกเพศ (ทั้งเพศสรีระและ

พฤติกรรม)ของมนุษยใหอยูเปนพวกๆ หรือเปนหมูเปนเหลา เพราะการจัดจําแนกทําใหประสบการณ

ชีวิตทางเพศของมนุษยกลายเปนสิ่งเหมารวม เมื่อเราย่ิงเช่ือในการจัดพวกหรือจัดประเภทมากเทาใด

เราก็จะย่ิงคิดวาเรื่องเพศจะตองมีหมวดหมูที่ชัดเจน แตหมวดหมูเหลาน้ันวางอยูบนฐานคติเรื่องเพศ

สภาพที่แบงเปนสองดานคือ ผูชายและผูหญิง ซึ่งฐานคติน้ีมาจากกระบวนทัศนวิทยาศาสตรที่มองวา 

เพศเปนเรื่องของการสืบพันธุตามธรรมชาติที่จะมีเพศชายและเพศหญิงเทาน้ันสําหรับการอธิบาย

ความจริงตางๆ ดวยเหตุน้ี การรื้อถอนวิธีการจัดจําแนกเพศจึงเปนการรื้อถอนกระบวนทัศนทาง

วิทยาศาสตรที่สรางทฤษฎีเพศดวยการมองเชิงหนาที่นิยม (Functionalism) ที่ผิวเผินเกินไป (Simon, 

2003:30) 

3) เราจะเขาใจความหลากหลายทางเพศอยางไร 

อาจกลาวไดวาการทําความเขาใจเรื่องความหลากหลายทางเพศ คือการทําความเขาใจ

บริบทของความสัมพันธที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การมองเรื่องเพศจะตองทําความเขาใจระบบ

ความหมายที่เกิดข้ึนภายใตบริบทความสัมพันธที่ซับซอนเพื่อที่จะแยกแยะสิ่งที่เปนเงื่อนไข ออกจาก

สิ่งที่เปนพฤติกรรม การช้ีวัด ตัดสิน จัดประเภท และตีตราใหมนุษยอยูในชวงช้ันทางเพศที่ตางกันเปน

เรื่องทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งชวงช้ันเหลาน้ีลวนถูกสรางมาจากความรู ที่สถาปนาตัวเองภายใต

ความสัมพันธเชิงอํานาจ เทาที่ผานมาความรูวิทยาศาสตรเคยประสบความสําเร็จในการครองอํานาจ

แหงการนิยามเรื่องเพศภายใตวิชาเพศศึกษา แตความรูน้ีก็คอยๆถูกรื้อถอนและถูกต้ังคําถามจากนัก

เคลื่อนไหว นักตอสู และนักวิชาการจากหลายสํานัก 

ในสังคมปจจุบัน ทามกลางคําอธิบายเรื่องความหลากหลายทางเพศ มนุษยก็ยังคิดถึงการ

แบงแยกเพศ ออกเปนสองดานระหวางขาวกับดํา เพราะความแตกตาง ยังมีพลังตอการใหความหมาย

ในเชิงศีลธรรม เน่ืองจากพฤติกรรมทางเพศบางอยางยังคงถูกตําหนิ เชน การใชกําลัง การขมขืน การ

ลอลวง ฯลฯการช้ีความแตกตางยังมีพลังตอการอธิบายความเปนพวกพอง เชน กลุมเกยมีสังคมที่

แตกตางไปจากกลุมชายหญิง ประโยชนของความคิดเรื่องความหลากหลายทางเพศจึงอยูที่การเปด

พรมแดนที่จะยอมรับอัตลักษณทางเพศของมนุษยที่ไมเหมือนกันและไมมีความคงที่ ซึ่งเปนคนละเรือ่ง

กับการใหคุณคาตอพฤติกรรม การกระทํา ( ดร.นฤพนธ ดวงวิเศษ นักวิชาการ ,ศูนยมานุษยวิทยาสิริน

ธร : http://www.sac.or.th/main/article_detail.php?article_id=180&category_id=27 ) 

1.2.2 หนังสือ “แกะเปลือกเพศพุทธ” 

“แกะเปลือกเพศพุทธ” เปนหนังสือรวมบทความที่พระชาย วรธัมโม เขียนมาต้ังแตป 

พ.ศ.2540 วาดวยเรื่องความหลากหลายทางเพศกับศาสนาพุทธ  
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“เพศ” คือสวนที่เปนเปลือกหอหุมมนุษยใหมีความเปนเพศใดเพศหน่ึง หากเราแกะ 

‘เปลือก’ ดังกลาวออกไป ก็จะเหลือแตแกนแทภายในของความเปนมนุษย ซึ้งแทที่จริงมนุษยเรา

ปราศจากเพศ มีเพียงความดี ความช่ัวเทาน้ันที่ตามติดมนุษยไป เชนเดียวกัน “พุทธศาสนา” ก็รับเอา

เรื่อง ‘เปลือกๆ เกี่ยวกับเพศ’ เขามาสวมทับไปกับเน้ือหาคําสอนในศาสนา มายาคติตอเรื่องเพศหลาย

ประการไดเกาะและหอหุมพุทธศาสนาจนกลายเปนเปลือกแข็ง ในที่สุดก็แปรสภาพเปน “มายาคติ” 

เกี่ยวกับเรื่องเพศตางๆ นานาปรากฏอยูในคําสอนทางพุทธศาสนา 

1.3 ขอมูลที่ไดจากการสังเกตการณ 

อายุเฉลี่ยของภิกษุสามเณรเพศที่สามอยูที่ประมาณ 18-24 ป และสวนใหญจะยังเปน

สามเณร สวนใหญจะแตงหนาในลักษณะทาแปงใหใบหนาขาว บางรายมีการเขียวค้ิว ทาปาก ลักษณะ

การแตงตัว จีวรจะคอนขางเขารูปกวาปกติ บางรายจะมีผาพันคอสีสันสวยงามพาดบา 

ที่ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกณราชวิทยาลัยคอนจะเปดรับและมีเสรีคลายมหาวิทยาลยั

ทั่วไป ดังน้ันคนที่น่ีจะคอนขางเฉยๆกับเรื่องภิกษุสามเณรเพศที่สาม ตอนเย็นๆหลังจากเลิกเรียนเหลา

ภิกษุสามเณรเพศที่สามจะชอบมาน่ังจับกลุมพูดคุยสนทนากันตรงบริเวณที่จอดรถเมลรับสงนักศึกษา 

วิธีสังเกตภิกษุสามเณรเพศที่สาม ที่ไดจากการสอบถามพระสราลักษณ โพธ์ิทอง คือ ใหสังเกตวา ถา

ใครยืนอยูในที่รม แลวยังกางรมอยู รมสีสดๆ คนน้ันแหละเปนรอยเปอรเซ็นต  

2. วิเคราะหงานออกแบบรูปเลม 

แนวความคิดเรื่องการออกแบบที่ไดทําการศึกษาและวางแผนไวแลว จะถูกนํามาใชเปน

กรอบแนวความคิดในการจัดทําหนังสือ ‘พระนะจะ’ ประกอบดวย 

โจทยการออกแบบ (design brief) 

2.1 ช่ือและชนิดของงานออกแบบ 

การออกแบบหนังสือเนนการนําเสนอพฤติกรรมและเรื่องราวชีวิตของภิกษุสามเณรเพศที่

สาม โดยใช ช่ือหนังสือ ‘พระนะจะ’ 

2.2 ลักษณะเน้ือหา 

เน้ือหาเกี่ยวกับพฤติกรรมและเรื่องราวชีวิตของภิกษุสามเณรเพศที่สาม แตจะมีการ

สอดแทรกความคิดเห็นของคนในแวดวงพระพุทธศาสนา รวมถึงคนที่มสีวนเกี่ยวของ โดยเน้ือหาจะมี

ทั้งชวงที่หนัก และชวงที่เบา สลับกันไป ใชภาษาที่เขาใจงาย มีคําคม และมุขตลก เปนระยะๆ 

2.3 กลุมเปาหมาย 

พุทธศาสนิกชน และผูสนใจ 
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2.4 วัตถุประสงค 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมและเรื่องราวชีวิตของภิกษุสามเณรเพศที่สาม อีกทั้งเพื่อเปน

สื่อกลางในการนําเสนอขอมูล ความคิดเห็นจากบุคคลที่อยูในแวดวงพระพุทธศาสนาตอประเด็นน้ี 

และนําเสนอสารคดี “พระนะจะ” ผานหนังสือเลม 

2.5 ความคิดรวบยอด 

เน้ือหาหลักจะเปนการนําเสนอพฤติกรรมและเรื่องราวชีวิตของภิกษุสามเณรเพศที่สาม 

แตจะมีการสอดแทรกความคิดเห็นของพระนักวิชาการ นักวิชาการดานศาสนา คนของสํานักงาน

พระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชน และบุคคลที่เกี่ยวของ 

2.6 เหตุผลสนับสนุนความคิด 

เน่ืองจากเรื่องที่คนสวนใหญอยากรูมากที่สุด คงจะหนีไมพนเรื่องชีวิตของภิกษุสามเณร

เพศที่สาม วาพวกทานน้ันใชชีวิตกันอยางไร ทําไมถึงบวช ซึ่งคําตอบของทานอาจจะทําใหเราคาดไม

ถึง 

2.7 อารมณและโทนสี 

ใชโทนสี ขาว ดํา มวง 
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บทที่  5 

การผลิตช้ินงาน 

 

‘โครงการจัดทําหนังสือสารคดีภิกษุสามเณรเพศที่สาม’ แบงข้ันตอนการผลิตช้ินงาน

ออกเปน 3 สวน คือ 1) เน้ือเรื่อง 2) การจัดหนา และ 3) การตรวจแกและตกแตงตนฉบับ 

 

1. เน้ือเรื่อง 

จากขอมูลที่ไดทําการเก็บรวบรวมจากเอกสาร อินเทอรเน็ต หนังสือ และการลงพื้นที่

สังเกตการณและสัมภาษณแหลงขอมูล ชวงเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 นํามาเขียน

เปนเน้ือเรื่องไดดังน้ี 

 

1.1 บทนํา 
สมัยที่ผมยังเปนเด็กนักเรียนประถม สิ่งหน่ึงที่ผมชอบทําอยางมากนอกจากการเลนกฬีาก็

คือ การแกลงเพื่อน ซึ่งในตอนน้ันผมคงคิดวา การแกลงเพื่อน ก็เปนกีฬาอยางหน่ึงเหมือนกัน และ 

‘โอต๋ี’ ก็เปนหน่ึงในคนที่ผมชอบแกลงเปนประจํา 

โอต๋ีอยูหองเดียวกับผมมาต้ังแตสมัยเรียนอนุบาล 1 กอนที่จะแยกยายไปเรียนกันคนละที่

หลังจบช้ันประถม โอต๋ี เปนเด็กตัวดํา และที่สําคัญโอต๋ีเปนเด็กตัวดําที่เปนตุด ผมจึงชอบแกลงโอต๋ี 

โดยที่ไมรูเหตุผลดวยซ้ําวาแกลงทําไม อาจมีอคติ เพราะโอต๋ีตัวดํา หรือเพราะโอต๋ีเปนตุด หรือเปน

เพราะวา โอต๋ีแตกตางจากเพื่อนสวนใหญในหอง 

ตอนน้ีพอมาน่ังคิดดูแลวก็รูสึกฉงนใจวา เราเริ่มซึมซับอคติเหลาน้ีมาต้ังแตตอนไหน เรา

เริ่มเหยียดคนที่แตกตางจากเราต้ังแตเมื่อไหร สมพงษ แหงวงมาลีฮวนนาเคยกลาวไววา “‘เด็ก’ 

เปรียบเสมือนผาขาว แตตอนชีวิตที่เริ่มมอมแมม เราไมรูหรอกวา เริ่มตนต้ังแตเมื่อไหร” ฟงแลวก็ให

เกิดคําถามกับตัวเองวา เราคนน้ี ไดเห็น ไดยิน ไดผานอะไรมาบาง ถึงไดมอมแมมขนาดน้ี 

และในชวงปสองปที่ผานมา มนุษยผูมอมแมม ก็ไดเห็น ไดยิน เรื่องและเหตุการณตางๆ

เพิ่มเขามาในหัวอีกมากมาย หน่ึงในน้ันที่สรางความประหลาดใจ และสะกิดตอมพุทธศาสนิกชนชาว

ไทยไมใชนอย แมแตผมซึ่ง ณ ขณะน้ี อาจพูดไดเต็มปาก แตไมเต็มคําวา เปนคนไมมีศาสนา 

แตกระน้ันภาพของนักบวชชาย แตงกายนุงเหลืองหมเหลือง แตงหนาทาปาก เขียวค้ิว 

เขียนตา โพสตทาถายรูปสไตลคิขุอาโนเนะ ซึง่จะเห็นไดจากสื่อทั่วไปและสื่อสังคมออนไลน ก็ทาทาย

ใหมนุษยผูมอมแมมอยางผมตองหาคําตอบ 
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ชวงหน่ึงที่เพจหลายเพจในเฟซบุคตางพากันแชรภาพภิกษุสามเณรเพศที่สามกันอยาง

สนุกสนาน กลายเปนปรากฏการณพระตุดเณรแตว ทําใหเกิดเสียงวิพากษวิจารณอยางแพรหลาย บาง

ก็ต้ังขอสงสัยวา ตุดบวชไดอยางไร บางก็ดาเปนเรื่องสนุกไป แตไมคอยจะมีสื่อที่เจาะลึกหรือนําเสนอ

ขอมูลรายละเอียดที่เกี่ยวกับพระตุดเณรแตวนัก 

ทีน้ีถาเราลองตัดเรื่องอคติทางเพศออกไป และอยาเพิ่งไปมองถึงเรื่องกฎเกณฑตางๆที่

อาจมีใครสักคนหรือสังคมสักแหงอุปโลกกําหนดกันข้ึนมาเอง เพราะกฎเกณฑเหลาน้ี บางทีมันก็ไม

เปนธรรมกับคนกลุมหน่ึง แถมมีชองโหวมากมาย และยังไมจีรัง สามารถปรับเปลี่ยนไปมาตามบริบท

ของสังคม ก็อยางที่เราเห็น มีพระตุดเณรแตวอยูจํานวนไมนอย ทั้งที่เปนขาวและไมไดเปนขาว 

รวมๆกันแลวก็ถือเปนคนกลุมหน่ึงในสังคม 

ถึงแมวาจะเปนกลุมคนจํานวนนอยในสังคม เหมือนด่ังดอกบัวสีมวง ที่เติบโตทามกลาง

ดอกบัวสีเขียว และสีชมพู ซึ่งเปนสีของดอกบัวที่เราเห็นกันจนคุนชิน เรารับรูแความันแปลก แตกตาง

จากดอกบัวทั่วไป แตไมเคยสนใจหรอกวา อะไรพัดพาใหมันมาอยูทามกลางดอกบัวจํานวนมากที่

แตกตางจากมัน 

จุดเริ่มตนของการตามหาดอกบัวสีมวงของผมอยูที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือเรียกยอๆวา ‘มจร.วังนอย’ สถานที่เลา

เรียนของเหลาภิกษุสามเณรทั้งหลาย ทั้งไทยและเทศ ที่ตองการไขวควาวุฒิการศึกษา ที่เรียกวา ‘ใบ

ปริญญา' 

ณ ช้ัน 5 ของอาคารเรียนรวม ซึ่งเปนช้ันที่นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติใชเรียน ผมเดิน

ผานภิกษุ ภิกษุณี และสามเณรคนแลวคนเลา สายตากวัดแกวง พยายามสังเกตทุกสิ่งทุกอยางที่อยู

รอบตัวตอนน้ี เพื่อมองหาพระนะจะ แตก็ไรว่ีแวว เห็นก็แตจีวรหลากสีเต็มไปหมด ต้ังแตสีเหลือง, สม, 

นํ้าตาล, กรักแดง และเทา ซึ่งบงบอกถึงความเปนนานาชาติไดดีมาก 

ผมเดินเลนถายรูปไปเรื่อยๆ จากโซนเอ ผานโซนบี จนเดินมาถึงช้ัน 2 ของโซนซี สายตาก็

เหลือบไปเห็นภิกษุหรือสามเณรสองรูป รูปหน่ึงอวน อีกรูปหน่ึงผอม ลักษณะทาทางดูกระตุงกระต้ิง 

เดาวานาจะเปนภิกษุหรือสามเณรเพศที่สาม แตก็ยังไมแนใจซะทีเดียว เพราะเห็นหนาพวกทานยังไม

ยังชัด จึงตัดสินใจเดินตามไปแบบหางๆ 

ขณะที่พวกทานกําลังจะเดินเลี้ยวลงบันได “เอาก็เอาวะ” ผมนึกในใจ กอนที่จะเดินตรง

ด่ิงเขาไปหาพระทั้ง 2 รูปในลักษณะที่เรียกวา ‘พุงชารจ’ แลวเรื่องมันก็เกิดข้ึน…. 

 

1.2 บทท่ี 1 พระสราลักษณ โพธิ์ทอง 

“ขอโทษครับ คือผมจะขอความกรุณาสัมภาษณพระเรื่องภิกษุสามเณรเพศที่สามจะได

หรือไมครับ” ผมถามดวยนํ้าเสียงออนวอน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



48 
 

สิ้นเสียงพูดของผม เสียงหัวเราะจากพระทั้ง 2 รูป ดังข้ึน พระรูปที่ผอมย้ิมและรีบเดินหนี

ไปอยางรวดเร็ว ทิ้งผมกับพระรูปที่อวนไว ค้ิวที่ดําเขม อันเกิดจากการเขียนอยางประณีต แกมสีชมพู

แดงระเรื่อๆจากการปดแปงบางๆ และปากแดงๆอมชมพูของทานชางโดดเดนสะดุดตาเสียย่ิงกระไร 

“ไดสิ แตโยมจะเอาไปทําอะไรหรอ” พระรูปที่อวนถาม 

ผมก็เลารายละเอียดตางๆใหทานฟงพอสังเขป ทานก็เขาใจและยอมใหสัมภาษณ ทาน

บอกวากําลังจะเดินไปหาเพื่อนตรงแถวที่จอดรถเมลรับสงนักศึกษา ความจริงพระรูปที่ผอมที่เดินหนี

ไปเมื่อกี้ก็เปน แตทานเปนคนข้ีอาย เราเดินไปคุยไป จนในที่สุดก็มาหยุดคุยกันที่บริเวณดานนอกของ

อาคารเรียนรวม ซึ่งอยูใกลๆกับที่จอดรถเมล 

นามของทานคือ ‘พระสราลักษณ โพธ์ิทอง’ ทานมีช่ือเลนวา ‘ลักษณ’ เปนนักศึกษาช้ันป 

2 คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตวังนอย บวชมาต้ังแต 11 

มีนาคม พ.ศ.2555 ที่วัดแหงหน่ึงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เหตุผลที่บวชก็เพราะวา แมขอใหบวช เน่ืองจากแมปวยเปนมะเร็งในเม็ดเลือดขาวระยะ

สุดทาย แลวมีคนมาทักแมของทานวา ถาลูกชายบวชให อาการปวยจะดีข้ึน 

“สมัยที่ยังเปนโยม เรียนอยูนาฏศิลป ที่ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนชางแตงหนา มี

รานเปนของตัวเอง รับสอนเตน สอนลีด สอนรําไรอยางน้ี มาวันหน่ึงเราก็กลับบานไป เพราะเราจะ

กลับบานแคเสารอาทิตย กลบับานไปแมก็เดินรองไหมา แลวก็เขามากอดเรา และก็บอกวาแมกําลังจะ

ตาย เราก็รูสึกทําไงดี เราก็ถามวา อาว แลวเพราะอะไร แมก็บอกวา มีคนทักมานะวา ถาลูกชายบวช

ให อาการจะดีข้ึน เราก็เลยตัดสินใจบวชให” พระสราลักษณเลาดวยนํ้าเสียงสั่นเล็กนอย 

ความจริงแลว แมของพระลักษณจะใหพี่ชายของพระบวช แตพระลักษณเห็นวา พี่ชายมี

ครอบครัวแลว และพระลักษณก็คิดในใจวา เออครั้งหน่ึงเกิดมา ถึงเราจะเคยแตงหญิงแตงอะไรก็เถอะ 

แตขอบวชดูสักครั้ง ตอนแรกก็กะบวชแค 15 วัน แตเพราะแมของพระจัดงานใหอยางย่ิงใหญ บวชกับ

เสียงนินทา ที่วา อยางอีคนน้ีหรอ จะอยูไดสักกี่วัน พอคุยกับแม แมของพระลักษณก็เลยขอใหบวช

เดือนนึงเลยก็แลวกัน พระลักษณก็ตกลง 

แตกระน้ัน เหมือนชะตาลิขิตใหพระลักษณตองเดินในเสนทางน้ีตอ พอจะสึก หลวงพอที่

วัดก็ใหเปนพระพี่เลี้ยงเณร ก็เลยสึกไมได ตองอยูตอ สุดทายพระลักษณก็เลยตัดสินใจลาออกจาก

นาฏศิลป ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งขณะน้ันเรียนอยูในช้ันป 2 ยายมานับหน่ึงใหมที่ มจร. เพราะ

เอาอะไรมาเทียบไมไดเลย เน่ืองจากมันเปนพุทธศาสตรบัณฑิต ตางจากมหาวิทยาลัยอื่นทั่วไปที่ยังพอ

โอนหนวยกิตกันได 

ชวงแรกที่พระสราลักษณเขามาเรียนที่มหาจุฬาฯ ก็เคยไปมีเรื่องกับกลุมพระผูชายที่

รานอาหาร ซึ่งกลุมพระผูชายก็เรียนที่มหาจุฬาฯเชนเดียวกัน สาเหตุก็เพราะกลุมของพระลักษณคุย

กันเสียงดัง แลวปรากฏวาพระผูชายกลุมน้ันไมพอใจ จึงเขามาตักเตือน สรางความไมพอใจใหกับกลุม
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ของพระลักษณ จึงเกิดการกระทบกระทั่งกัน 

“แตตอนหลังไดมาทํางานรับนองดวยกัน ก็เลยไดน่ังคุยเปดใจกัน เฮย วันน้ันที่กูจะตอย

มึง ไอเราก็เทาเอว มึงเขามาสิ กูสูยิบตา พูดอยางน้ีเลยนะ ดวยความที่ทุกคนยังมีอารมณอยู แต ณ วัน

น้ันเราผิดจริง เพราะเราไมสํารวม เราไปแรงตอหนาสายตาญาติโยมเยอะๆ แลวไอพวกน้ีมันก็เหมือน

บอกวา เรานาจะแรงใหถูกที่ ไมนามาแรง ณ ที่ตรงน้ี มันไมใชที่ของพวกเราที่จะมาแรง มันก็ถูกของ

มัน เราก็ผิด ก็เลยมาคุยกัน ทุกวันน้ีก็เปนเพื่อนกัน สนิทกัน และหลังจากงานรับนองเสร็จแลว เราก็

กลายเปนแมงานไปเลย ลาสุดที่จัดไปไหวครู เราก็กลายเปนแมงานไปเลย สนุกสนาน เฮฮากัน” 

พระสราลักษณเลาพรอมออกทาออกทางอยางครบรส 

“รูสึกอยางไรบาง เวลาคนมองวา เปนกะเทยอยูดีๆมาบวชทําไม” ผมถาม 

“ถามวารูสึกอยางไร ก็ดวยคําที่คนเขาพูดกันแบบน้ีแหละ มันก็เลยทําใหเรารูสึกวา เรา

ตองอยูใหได และเราตองทําใหได ตอนเรามามหาลัยแรกๆเราก็รูสึกแปลกใจนะ เจอพระแตงหนา

เขียนค้ิวกันดวย เราก็ตกใจวามีแบบน้ีดวยหรอ แลวสิ่งที่เราเคยกราบไหวอยูละ มันเปนแบบน้ีหรอ แต

พอเรามาคิดดู มันคือความสุขของเขา มันเหมือนกับแบบพอเราไดมาอยูนานเหมือนพวกเขา มัน

เหมือนวันหน่ึง เราก็อยากแรดบาง ในที่ๆเราทําได ถาสมมติเวลาอยูในมหาลัยทุกคนแตง พอเวลาจะ

กลับก็เช็ดก็ลาง แตอยางน้ีเราอยูหอ บางทีโยมที่บานมารับ เราก็ลางออก” พระสราลักษณตอบ 

พระลักษณกลาวเสริมตอวา “คนในมหาลัยตรงน้ีเขาจะชิน และย่ิงทางภาคอีสานนะ เขา

จะนับถือพระที่เปนสไตลสาวประเภทสองมากๆ เพราะวาหน่ึงเขาอยูขางนอก เขาก็เกง แตทําไมเขายัง

สละขางนอก เพื่อมาบวช บางคนเราเคยไปคุย เขาช่ือ พี่อวน สมัยเปนโยมเคยทํางานอยูที่อัลคาซาร 

ตอนน้ีจําพรรษาอยูที่วัดในรอยเอ็ดมา 2-3 ปแลว เราก็ยังคุยกับเขาบอกวา พี่เกงขนาดน้ี เกงกวาหนู

อีกนะ หนูคิดวาหนูมีพรอมแลว แตพี่พรอมกวาหนูอีก ทําไมพี่ยังมาบวช 

เขาก็บอกวา พี่มีพรอมหมดแลว พี่มีทุกอยางแลว ผัวพี่ก็มี แตพี่เบื่อ อีกอยางพอแมพี่ก็ไม

อยูแลว พี่ไมเหลือใครใหตองดูแล ไมตองเก็บเงินไวเลี้ยงดูใคร พี่เหลือแคพี่ตัวคนเดียว แลวมาวันหน่ึง

เขาไดมาปฏิบัติที่วัดหลวงพอจรัญ ที่สิงหบุรี เขาก็รูสึกวามันใช เรานาจะปลอยวาง เขามาปฏิบัติธรรม

อยู 2 ป จึงคอยตัดสินใจบวช แลวก็อยูยาวเลย แตพี่อวนน่ีโยมดูไมรูหรอกวาเขาเปน ตองเอารูปตอน

เปนโยมมาใหดูถึงจะรู คือทุกวันน้ีทานดูเหมือนผูชายไปแลว แตอยางเรามันผีเห็นผี การน่ัง การเดิน 

การอะไร ยังไงมันก็กันดูออก” 

ซึ่งก็ดูถาจะจริงอยางที่พระลักษณบอก ที่วาคนในมหาจุฬาฯ ชินแลวกับการเห็นพระตุด

เณรแตว เพราะจากการสังเกตพระเณรที่เปนผูชายปกติ รวมถึงคนธรรมดา ก็ไมเห็นมีทาทีอะไร แถม

บางกลุมยังมีพระตุดเณรแตวเปนสมาชิกในกลุมดวย จะวาไปก็ดูคลายกับมหาลัยทั่วไป ที่มีทั้งผูหญิง 

ผูชาย และเพศที่สาม 

พระสราลักษณพูดตอไปวา “อยางเรา และเพื่อนที่เดินมาเมื่อกี้คือสาวมาก พวกที่สาว
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มากใครๆกอ็ยากจะสึก เพราะอะไร ญาติโยมมอง บางทีเราเดินไป เฮย ทําไมโยมตองมอง โยมรูหรือ

วาเราเปนกะเทย อยางเมื่อเชาน่ียังไมไดแตงหนานะ เพิ่งมาน่ังแตงเมื่อกี้ ก็คือปกติเวลาเรียนเสร็จก็จะ

เดินกลับหอ จะไมมาตรงน้ี แลวเพื่อนมันบอกใหมาที่รอรถสิ มายืนคุยกัน อะไรกัน มันก็ยังถามเลยวา 

แตงหนาจะไปไหน ก็บอกไปวา เราวาง เรียนคาบสุดทายเสร็จแลวมันวาง ไมรูจะทําอะไรดี มันเหมือน

เปนกิจกรรมที่เราชอบ 

บางทีนะ เราก็ใหเพื่อนผูชายเขียนให เพื่อนผูชายที่น่ังเรียนขางๆ ก็บอกไปวา ตัว เขียน

ขอบตาใหหนอยสิ มันก็มาน่ังเขียนให มันเหมือนเลนกันอะไรกันอยางน้ี แตพอกลับวัดมาก็ตองลบ ไม

มีใครอยากอยูตรงน้ีนานหรอก มันก็รูผิดชอบช่ัวดีกันทั้งน้ัน” 

“เคยโดนพระผูใหญตําหนิอะไรบางหรือเปลา” ผมถาม 

“เรารูกาละและเทศะมากกวา ถาสมมติเราเจอพระผูใหญ บางทีเราก็หลบและก็แอบไป 

หรืออยางมีงานสําคัญ มีพระผูใหญมา เราจะไปเสนอหนาเพื่อ เราก็รูวาตัวเราเปนอยางไร แตบางที

พระผูใหญบางคนเขาจะเอ็นดู พวกพระเณรที่เปนแบบน้ี เพราะวาหน่ึงอยางเราทํางานดอกไมเปน จัด

สถานที่ได รับแขกได ชงชา เสิรฟๆอะไรเปน คือมันจะรูมากกวาพวกพระผูชาย พระผูชายบางองคยังมี

กระเดิกกระดาก เขาไปแบบเคอะคะเขินๆ 

แตอยางเราคือเขาไป เวลาพูดก็คือแบบวาเปลี่ยนหางเสียง เปลี่ยนนํ้าเสียงใหเปนผูชาย

หนอย แตถามวา มันก็คับไมใชครับ เขาก็รูอยูแลววาเปน ถูกไหมละ แตวาถาทางอีสานคือไมแอบเลย 

พระเณรกะเทยในกรุงเทพยังคิดวา แรงเหว่ียงกันก็จริง ไมสนใจ ไมแครอะไร แตเวลาทานเขาวัดทาน 

ทานอยูในที่ๆแบบวาตองปฏิบัติจริงๆ ทานก็แครนะ อยางเพื่อเราเปนมหาประโยค 6 มหาประโยค 6 

น่ีคือเกงมากๆ คนที่เปนมหาได ก็คือไดประโยค 3 สามารถแปลภาษาบาลีใหเปนภาษาไทยได ประโยค 

6 คือถาเทียบกับนักศึกษาก็เทากับปริญญาโท ประโยค 9 ก็เทากับปริญญาเอก” 

“คิดยังไงกับกระแสที่ดาพระตุดเณรแตว” ผมถาม 

“อยางที่เปนขาวน่ี มันก็มีหลายกระแส บางคนก็พูดบอกวา ที่เปนเพราะนักขาวสราง 

สังเกตขาวจะมีชวงเขาพรรษาและออกพรรษา หรือวันสําคัญทางศาสนาก็จะมีขาวแบบน้ีเกิดข้ึนมา แต

ทําไมหลังจากน้ันไมมี และเวลาพระตุดเณรแตวทําเรื่องดีๆทําไมไมมาพูด ทําไมไมเปนขาว แตเราก็

เขาใจดวยอาชีพของเขา ถาขายขาวดีคนก็ไมสนใจ เราพูดถึงแงถาเราทํางานตรงน้ัน เพราะวาเราก็เคย

รูจักคนที่ทํางานตรงน้ัน 

สายตาคนนอกมองแวบแรกไมมีใครชอบคนประเภทน้ี แมกระทั่งกะเทยที่เปนโยมคนก็

แอนต้ี แลวกะเทยที่เปนพระละ ไมแอนต้ีย่ิงกวาหรอ เราจะสอนพวกกะเทยนองๆที่อยากจะสึกนะวา 

จงอยาคิดที่จะเปนคนสวย ใหคิดวาเราเหมือนแคน้ันพอ คือใหเดินมา แตงตัวแลวใหผูชายเขามองวา 

ใชหรือไมใช กะเทยหรือผูหญิง ใหเขามองเราแบบน้ี อยาใหเขามองวา เฮย! กะเทยแตสวย อยางน้ีไมดี 

เพราะยังไงก็ยังข้ึนช่ือวาเปนกะเทย ยังไงเขาก็แอนต้ี เขาก็ยังมีมุมที่จะมาจับผิด แตถาวันใดเดินไป 
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แลวคนมองวาเหมือนผูหญิง มันก็ไมมีใครมาจับผิด และก็ไมมีใครมาแอนต้ี” 

พระลักษณยกตัวอยางใหฟงวา “อยางเรามีเพื่อนเปนอิสลาม ถาเปนกะเทยเขาไปใน

ศาสนาอิสลาม กลายเปนแบบตัวอะไรสักอยาง แตดวยความที่วาตอนเราเปนโยม เราไดเปรียบ เพราะ

เราเปนกะเทยอวน และคือกะเทยอวน แตงยังไงก็ดูเปนหญิง 

สมัยที่เปนโยมก็มีแฟน ที่สําคัญเขาเปนอิสลาม คบกันมา 7 ป ต้ังแตอายุ 15 จนอายุ 22 

ทุกวันน้ีก็คือจบกันไปแลว แตก็ยังมีโทรมาคุยกันนานๆที ตอนคบกันแรกๆ พอแมทางเขาไมรูนะ มารู

ตอนปที่ 4 วาเราเปนกะเทย เพราะมีคนไปบอก พอรูวาเราเปนกะเทยเทาน้ันแหละ เขาก็สั่งใหลูกเลิก

เลย น่ีแหละกะเทยก็คือแอนต้ีทันที 

แลวถามวาตอนคบกันมา 4 ป ทําไมไมสั่งใหเลิกละ ก็ดวยความที่ไมรูไง แตพอรูวาเปน

กะเทยก็สั่งใหลูกเลิกทันที ทั้งๆที่เราคบกันดวยความบริสุทธ์ิใจ เราอยูกันแบบเพื่อน เราไมคิดเรื่อง

พวกน้ันอยูแลว เพราะวาอิสลามมีเพศสัมพันธกับเพศเดียวกันไมได มันบาปหนักมาก” 

กลับมาที่เรื่องของภิกษุสามเณรเพศที่สามตอ นํ้าเสียงและลีลาทาทางก็เปนเรื่องสําคัญที่

ตองคํานึงถึง ตองทําใหญาติโยมรูสึกศรัทธาได 

สําหรับพระสราลักษณ “อยางถาเราไปพูด โยมก็จะถามวาทําไมเสียงเปนแบบน้ีละ แต

ถามวาหลักแกนแทของธรรมะมันใชกับเสียงไหม ทางอีสานน่ีพระนักเทศนแหล เราไปเจอรูปหน่ึง 

หนาแนนมาก กะเทยแบบปาๆหนาแนนๆยอยๆ แลวก็แบบเค้ียวหมากน่ังเทาเอว แลวมือก็แบบวากรีด

กรายเทศน แตญาติโยมก็ศรัทธา เพราะวาคนอีสานฟงกันในเรื่องของธรรมะ ไมไดมองเปลือกนอกของ

พระ ดูที่เน้ือในวาพระองคน้ันเปนยังไง 

เจาอาวาสทางอีสาน อยางเชนจังหวัดหนองคาย สวนใหญเปนกะเทยที่แบบเปนกะเทย

จาเลย กะเทยแมๆปาๆมาบวชทางอีสานเยอะมาก แลวเขาเคยพูดกับเราคํานึงวา เอ็งจะบวชตอนอายุ

เทาไหรก็แลวแต ขอแคเพียงอยาใหผูชายมาเหยียบยํ่าเรา ทานเปนมหา ทานเปนพระครู คือวาไมใช

แคพระ กะเทยทุกคนจะพยายามผลักตัวเองถีบตัวเองใหสูง เพื่อไมใหผูชายมาดูถูกได ที่เปนเชนน้ี

เพราะสวนใหญก็จะโดนเหยียดหยาม มีปมต้ังแตเด็กกันทั้งน้ัน จะพูดถึงเรื่องพระเณรมันก็เหมือน

สังคมขางนอก มีทั้งคนดีและคนไมดี แลวทําไมคุณไมมองวา กะเทยที่ดี มันก็มีเชนกัน” 

คุยกนัมาสักพัก ก็สัมผัสไดวา พระสราลักษณเปนคนราเริงแจมใส พูดจาตรงไปตรงมา 

ออกจะขวานผาซากเสียดวยซ้ํา แตลึกๆดูเปนคนใจดีใจสปอรต เพราะระหวางที่คุยกัน มีคนเดินผานไป

ผานมา ทั้งพระ เณร และนักศึกษา สวนใหญก็จะรูจักพระลักษณกันเกือบหมด หลายคนจะทักเรียก

ทานวา ‘เจ’ ซึ่งคําน้ีอาจมองไดวา พระลักษณเปนที่รูจักและนับถือของเพื่อนๆนองๆใน มจร. 

น.ส.ณัฐวดี มีหงสทอง หรือนัท นักศึกษาช้ันปที่ 2 คณะสังคมศาสตร เพื่อนรวมหองและ

นองคนสนิท พูดถึงพระสราลักษณวา “พระเปนคนนารัก อัธยาศัยดี เปนคนใจสปอรตมาก ถึงแมบาง

ทีอาจจะดูแรง แตเพราะทานเปนคนพูดจาตรงๆ เวลาเขาไมชอบใคร เขาก็จะพูดเลย” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



52 
 

นัทบอกวา มีเหตุการณหน่ึงที่ประทับใจในตัวพระลักษณมากๆ ตอนน้ันมีงานของมหาลัย 

แลวพระลักษณเหมือนเปนแมงาน ตองจัดการแทบทุกอยาง ชวงน้ันทานตองนอนคางคืนที่มหาลัย

ตลอด เพื่อจัดการงานทุกอยางใหเสร็จ” 

สวนเรื่องการเขากับเพื่อน นัทบอกวา เทาที่ดูก็ไมมีปญหาอะไร ทานก็ดูโอเคกับทุกคน 

อยางที่บอก ทานเปนคนอัธยาศัยดี สวนกับอาจารย ที่ผานมาก็ไมมีปญหาเชนกัน เหมือนวาอาจารย

สวนใหญเขาก็เขาใจเรื่องน้ี 

“ทานแตงหนามาบอยไหม” ผมถาม 

“เทาที่ดูๆก็ไมบอยนะคะ ย่ิงเวลาเขาเรียนทานก็จะไมแตง สวนเรื่องเรียน ก็ปกติทั่วไป 

ทานก็มาบาง ไมมาบาง แตงานเขาจะตามสงตลอด” นัทตอบ 

“ในฐานะที่รูจักและสนิทสนมกับพระลักษณ คิดยังไงบางกับกระแสสังคมที่ดาพระตุด

เณรแตว” ผมถาม 

นัทคิดอยูช่ัวครู กอนจะตอบวา “คิดวาเปนเรื่องปกติคะ ที่คนขางนอกจะมองเปนเรื่องไม

ดี ก็เหมือนหนูตอนแรกคิดวา มันจะทําใหเสื่อมเสียหรือเปลา แตพอเขามาเรียนที่น่ี ไดทําความรูจักกัน 

ก็คิดวามันก็เปนสิทธิของเขา แลวในพระวินัยก็ไมไดบอกไววาเปนตุดบวชไมได” 

นัทบอกอีกวา สวนใหญพระตุด เขาจะรูตัวเองดี เขาก็จะสํารวมตัวเองได เลยไมคอย

แตกตางจากพระทั่วไป จะมีขอเสียก็คงเปนเรื่องการแตงหนามาเรียน เพราะดูแลวยังไงก็รูสึกไมสบาย

ใจ สวนขอดีของพระตุดคือเขาสามารถชวยงานที่มหาลัยหรือที่วัดไดแทบทุกอยาง ต้ังแตงานกอสราง

ยันจัดดอกไม 

“แลวคิดวาเพศที่สามควรบวชไดไหม” ผมถาม 

“ตอนแรกก็คิดวามันไมสมควร พระจะตองเปนผูชายไมใชหรอ แตพอไดรูจักก็เลยเขาใจ

เขา ทัศนคติก็เปลี่ยนไป มองวาพวกเขาก็เปนคนเหมือนกัน เขาอาจจะมีปญหาสวนตัวของเขา ก็คิดวา

บวชไดนะ ถาพอแมเขาไมมปีญหา อยางบางคนฐานะทางบานไมดี ก็เลยตองมาบวชเรียน บางคนก็

บวชใหพอใหแม พวกน้ีเขาจะรู เวลาอยูขางนอกก็จะสํารวมเปนปกติ แตถาอยูในมหาลัยก็จะอีกแบบ

หน่ึง” นัทตอบ 

“อยูที่แตละคนจะมองมากกวา คนภายนอกเขาก็จะไมรูวาเพราะอะไร ทําไมถึงมาบวช 

บวชเพื่ออะไร บางคนก็ไมไดบวชเพื่อทําใหศาสนาเสื่อมเสียเสมอไป พระผูชายทําใหศาสนาเสื่อมเสียก็

มีออกเยอะแยะ 

อยากใหคนลองมาสัมผัส ลองมาถาม มาคุยดูกอนวา เขามาบวชเพราะอะไร บางทีเขาก็มี

เหตุผลจําเปนบางอยาง คนเปนตุด เขาไมไดเปนเพราะใจรัก แตคือเกิดมาจิตใจเขาก็เปนอยางน้ีอยู

แลว มันเปลี่ยนไมได ก็อยากใหลองมองในสวนที่ดีของเขาบาง เชน เรื่องเทศน พระตุดจะเทศนเกง

มาก” นัท กลาวทิ้งทาย 
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อีกดานหน่ึง หลวงพี่คมสันต อาจารยผูสอนวิชาธรรมนิเทศ กับเศรษฐศาสตร กลาวถึง

พระสราลักษณที่เรียนกับตัวทานมา 2 เทอมแลววา “เวลาเขามาเรียนก็ปกติ เหมือนคนอื่นๆทั่วไป จะ

มีตุงต้ิงบางตามประสา แตก็ไมไดทําผิดอะไร เพราะวามันมีกฎของคณะสังคมศาสตรอยู จะมากรีด

หนากรีดตาเขามาเรียนไมได แตถาเลิกเรียน อันน้ีเราไมสามารถไปบังคับเขาได ก็เหมือนโยมไปเรียน

ในมหาวิทยาลัย ก็ตองทําตามกฎของมหาวิทยาลัย” 

ดานการเรียนและการเขากับคนอื่น หลวงพี่คมสันตบอกวา “การเรียนอยูประมาณปาน

กลาง ไมถึงกับต้ังใจเรียน แตก็ไมไดทําใหคนอื่นวุนวาย งานก็สงครบเรียบรอยดี การเขาเพื่อนกับ

อาจารยก็ไมมีปญหา เพราะพวกน้ีเขาจะเขากับคนเกง กลาแสดงออก เวลามีเรื่องสงสัยอะไร พวกน้ี

เขาจะเปนหนวยกลาตาย เขาไปถามอาจารย” 

หลวงพี่คมสันตกลาวตอวา “พวกพระตุดน่ีเขาจะโดดเดนเรื่องของกิจกรรม กลา

แสดงออก ซึ่งมันก็เปนเกือบทุกรูป ไมใชแคพระสราลักษณ ประมาณรอยละ 95% จะเปนแบบน้ี 

ขอเสียเทาที่ดูก็ไมมี ถาเราไมถืออคติกับเขา บางคนไปถืออคติวาพวกเขาเปนตุดเปนเกย เลยไมชอบ 

แตหลวงพี่มองวา เรื่องพวกน้ันมันไมใชขอเสียของเขา เขาเปนแบบน้ีมาต้ังแตเกิด เราจะไป

ปรับเปลี่ยนอะไรของเขา ก็ไมได” 

ถึงแมจะเปนหลวงพี่คมสันต เมื่อครั้งที่ทานไดเห็นพระตุดครั้งแรก ตอนน้ันทานเลาวา 

“เพิ่งเขามาอยูในกรุงเทพใหมๆ ยังไมเคยไดสัมผัส ก็ตกใจวา ทําไมพระเณรถึงตุงต้ิงแบบน้ี ก็เหมือน

ญาติโยมทั่วไปที่คาดหวังวา พระเณรจะตองเปนคนสงบเสงี่ยม ตองปฏิบัติตัวเปนคนที่นาเคารพ นา

ศรัทธา 

ถาไดลองมาอยูกับเขา ไดคลุกคลี จะรูวาเขาก็เหมือนปกติของคนทั่วไป ความเปนเพศที่

สาม เกิดมามันก็ติดตัวเขามาต้ังแตเกิด เราไมสามารถจะไปเปลี่ยนแปลงเขาได ข้ึนอยูกับตัวเขาเอง เรา

ก็ตองยอมรับ ขอแคอยาทําใหมหาลัยเสื่อมเสีย อยางที่ มจร. คอนขางจะเปดกวาง มีชองทางให

แสดงออก พูดตามตรงวา เวลามีกิจกรรมอะไร ถามพีวกพระตุดเณรแตวอยู กิจกรรมมันจะเดินดีมาก” 

หลวงพี่คมสันตกลาวเพิ่มเติมอีกวา “โยมกลุมหน่ึงเขาจะใหการสนับสนุนพระเณรพวกน้ี

นะ ไมใชวาในโซเชียล เน็ตเวิรกดา แลวจะหมายความวา ชาวบานแถวน้ีเขาจะไมชอบดวย เทาที่พระ

อาจารยสังเกต สวนใหญชาวบานเขาจะเอ็นดู เวลามีงานบุญ งานอะไร ก็จะมาขอใหพวกน้ีไปชวย” 

“เรื่องน้ีมันตองแกที่อคติของแตละคน สวนตัวพระตุดเณรแตวก็ตองรูจักสรางมูลคา

ใหกับตัวเอง อยาใหคนอื่นมาดูถูก อีกอยางเรื่องพระตุดเณรแตวมันมีมานานแลว ต้ังแตสมัยพุทธกาล 

เราปฏิเสธไมไดวา จะไมมีคนพวกน้ี  

ย่ิงทุกวันน้ีโลกมันเปดกวางข้ึน เสรีข้ึน จะไมใหพระตุดเณรแตวบวชมันก็ไมได ก็อยากให

สังคมเขาใจเขา ไมใชวาเขาเปนพระตุดเณรแตวแลวเขาจะเปนคนไมดี สวนเรื่องของการแสดงออก 

การแตงหนาแตงตัวมันก็เปนเรื่องของสามัญสํานึกของแตละคน มันก็มีทั้งคนดีคนช่ัว เราจะไปเหมา
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เขงหมดมันไมได เขามีก็ทั้งคนดีและไมดีปะปนกันไปเปนธรรมดาของสังคม” หลวงพี่คมสันตกลาวทิ้ง

ทาย 

พระลักษณพูดถึงเรื่องพระตุดเณรแตวตอวา “พระผูชายบางองค เขาไมไดเปนนะ แตวา

ดวยความที่เขาเรียนมา โดนฝกมาต้ังแตเล็กแตนอย จนกลายเปนวาการเดินการเหินเหมือนผูหญิง มัน

ดูนุมน่ิมกระตุงกระต้ิง แตบางองคเปนผูชายจริงๆนะ อยางในอยุธยาจะมีแบบวาพระเลขาเจาคณะ

จังหวัด เดินน่ีแบบมือจับอยูอยางน้ีเลยนะ เดินน่ีแบบนางงามหรอ แลวก็เดินน่ิงมาก ดวยกิริยามันตอง

สํารวม 

ในพระวินัยจริงๆ พระพุทธเจาสอนใหพระปฏิบัติย่ิงกวาผูหญิงอีก ไมวาทั้งซักผาตากผา

นะ แตดวยความที่วาคนสวนใหญ คุณไมไดศึกษาธรรมวินัยอยางแทจริง คุณก็จะโจมตี เหมือนที่คน

โจมตีศาสนาอิสลาม คุณไมไดรูเลยวาศาสนาอิสลามเขาเปนยังไง แตคุณก็โจมตีวา เขาฆาคนไดไมบาป 

แตจริงๆศาสนาทกุศาสนาสอนใหคนเปนคนดีทั้งน้ัน” 

พระสราลักษณ พูดทิ้งทายถึงคนที่รูสึกฉงนในตัวพระตุดเณรแตววา “มันก็เหมือนสังคม

ขางนอกน่ันแหละ ลูกตาสีตาสาเขามาบวช ทุกคนก็เปนคนเหมือนกัน เพียงแตวาใครจะปฏิบัติไดมาก

นอยแคน้ันเอง แตพวกคุณมีศีล 5 คุณปฏิบัติได 5 ขอของคุณหรือยัง กอนที่คุณจะมาจับผิดคนอื่น” 

คําถามสุดทาย ผมถามพระลักษณวาอนาคตมีแผนอยางไรบาง จะบวชตอไปเรื่อยๆ หรือ

เรียนจบแลวคอยสึก 

สีหนาของพระลักษณเปลี่ยนจากราเริง มาจริงจัง กอนที่จะตอบวา “ณ ตอนน้ี เราอยูใน

น้ีก็ยังมีวางแผนกับเพื่อนไว ยังโทรหาเพื่อนที่อยูขางนอก ทั้งเพื่อนที่เปนสาวประเภทสองและเพื่อนที่

เปนผูชาย อยางตอนเปนโยม สมัยเรียน ปวช. เกี่ยวกับคหกรรม เราก็จะสนิทกับพวกเด็กศิลปพวก

อะไรพวกน้ีอยูแลว ซึ่งเวลาทํางานมันตองชวยเหลือกัน ย่ิงเวลาทําลีด เราจะไปทําฉากเองก็ไมได ก็

ตองไปจางพวกมัน บางทีบุหรี่คอตตอนนึง เบียรลังนึง มันก็ทําใหแลว พวกน้ีมันคบกันดวยใจ ทุกวันน้ี

ก็ยังติดตอยังคุยกันอยู บางงานมันก็ขอใหเราไปชวย เราก็ไปชวย ก็ไปทั้งอยางน้ี” 

สวนเรื่องสึก พระลักษณกลาววา “พอเราเขามาเรียนมหาจุฬาฯแลว ก็เลยแบบวา เรียน

ใหจบเลยแลวกัน สึกไมไดดวยที่น่ี คือถาคุณมาเปนพระ คุณก็ตองอยูเปนพระ คือวาถาคุณมาทั้ง

ผาเหลือง คุณก็ตองอยูทั้งผาเหลือง แตถาคุณมาเปนโยม แลวคุณจะบวช อันน้ีไมเปนไร แตถาคุณมา

เปนพระ สึกแลวเรียนไมได สึกแลวเหมือนวาคุณตองไปลงเรียนใหมในป 1 เราก็มาคิดวาแลวเราจะ

เอาใบปริญญาใหแมยังไงละ ก็เลยรอใหเรียนจบกอนแลวคอยสึก” 

คลอยหลังที่พระลักษณพูดจบ มีพระตุดรูปหน่ึงเดินเขามาหาเรา ทานเปนมิตรสหายพระ

ลักษณ ทั้งคูกระซิบกระซาบกันอยูสักพัก กอนที่พระลักษณจะหันมาถามผมวา “โอเคไหมโยม เด๋ียว

เราจะไปหาไอพวกน้ันแลว มันรอนาน เด๋ียวมันจะดาเอา หาๆๆๆ” พระลักษณหัวเราะชอบใจ 

“เรียบรอยแลวครับพระ เด๋ียวขาดขอมูลอะไร ผมจะติดตอไปอีกทีครับ” ผมตอบ 
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ลากันเสร็จเรียบรอยแลว พระลักษณ พรอมดวยเพื่อนสาวอีกหน่ึงรูป ก็เดินตรงไปทางทา

จอดรถเมล ที่มีกลุมเพื่อนพระนะจะรออยู ทวงทาการเดิน บวกกับสีหนาที่มาดมั่นของพวกทาน ชาง

ละหมายคลายนางแบบแอล แฟช่ันวีคก็ไมปาน 

ราวกับวาพวกทานกําลังเดินธุดงคไปยังดินแดนที่เต็มไปดวยดอกบัวสีมวง ดินแดนที่พวก

ทานเปนอิสระ เปนตัวของตัวเองได ไมตองฝนใจพูดครับ ทั้งที่คับใจ 

สาธุ… 

 

1.3 บทท่ี 2 สามเณรจตุพงษ ยี่โถ 

“โยมรูไหม ทําไมเราถึงยอมใหสัมภาษณ” สามเณรจตุพงษถาม 

“ไมรูครับ แตผมก็อยากรูเหมือนกันวาทําไม” ผมถามกลับดวยความฉงน 

“ก็เทอมที่แลว ทํางานวิจัย แลวตองมีไปสัมภาษณคนใหญคนโต แตปรากฏวา เขาไมให

ความสําคัญเราเลย เหมือนเขาดูถูกเรา ทั้งที่เขาเปนโยมนะ แตก็น่ันแหละ มันเลยทําใหเราเขาใจวา

งานแตละอยาง หรือการจะสัมภาษณใครสักคน มันยากมากแคไหน เราเลยต้ังปณิธานวา ถามีคนมา

ขอใหเราเปนกลุมเปาหมายเพื่อใชในการศึกษา เราจะต้ังใจทําใหดีที่สุด 

มันเจอมากับตัวแลว การเขากับคนที่ไมรูจักกันมากอน และอีกอยาง เราก็อยากจะมีพื้นที่

ไดแสดงความคิดเห็นสวนตัว ในฐานะบทบาทสามเณรที่เรากําลังเปนอยู ณ ตอนน้ี” สามเณรจตุพงษ

ระบายความอัดอั้นใจใจออกมา 

สามเณรจตุพงษ ย่ีโถ หรือ ‘เณรบอส’ นักศึกษาช้ันปที่ 4 คณะมนุษยศาสตร สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

คือ ดอกบัวสี่มวง ดอกที่ 2 ที่ผมตามหา จากการแนะนําของพระชาย วรธัมโม ซึ่งเด๋ียวคุณจะไดรูจักใน

บทตอไป 

บานเกิดของสามเณรจตุพงษเปนคนจังหวัดอุดรธานี มีพี่นองทั้งหมด 3 คน เณรบอสเปน

ลูกคนกลาง เมื่อเรียนจบช้ัน ม.1 เณรบอสไดขอแมบวชดวยตัวเอง เพราะกอนหนาน้ันตอนสมัยอยู ป.

5 เณรบอสเคยบวชแลวหนหน่ึง ประกอบกับตาแทๆของเณรเปนเจาอาวาสวัดอยูที่ จังหวัดหนองคาย 

เณรจึงตัดสินหันเหชีวิตทางโลกเฉกเชนคนธรรมดา มาใชชีวิตนักบวชที่วัดในจังหวัดหนองคาย 

สามเณรจตุพงษเลาถึงเหตุผลที่ตัดสินใจบวชวา “ตอนแรกเราอยากจะบวชก็เพราะวา 

เราเคยรูจักพวกหลวงพี่หลวงอะไรที่แบบเขาดีกับเรา เราก็เลยคิดวา แลวบวชมันก็ดี คือแบบมันไมรู

เหมือนกัน แตวาตอนน้ันคือมันอยากบวช 

ตอนแรกแมก็ไมอยากบวชนะ แมเปนหวงวาบวชแลวจะไปอยูอยางไร จะเรียนยังไง แต

ตอนน้ีกลายเปนวาแมไมอยากใหสึก เพราะวามันประหยัด ทางบานเราก็ไมไดรบกวนเทาไหร แตกอน

แมก็จะสงพี่เรียน ตอนน้ีพี่ก็เรียนจบแลว ก็เหลือเราแลวก็นองอีกคน ฐานะที่บานก็ไมไดยากจนอะไร ที่
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บานก็กรีดยางทําสวนยางพารา มีนา มีไร” 

“แลวเณรไมรูสึกเสียดายชีวิตตอนเปนโยมหรอครับ” ผมถาม 

ถามวาไมเสียดายชีวิตตอนเปนโยมหรอ คือมันไมเสียดายนะ มันรูสึกเหมือนเราขามตรง

น้ันมาแลว ณ จุดน้ี เราก็คิดถึงแตเรื่องการเรียน การเรียนก็หนักพอสมควรก็เลยไมคอยมีเวลาคิดเรื่อง

น้ันเทาไหร” 

ภายหลังจากบวชแลว ดวยความที่เณรบอสเปนคนหัวดีและต้ังใจเรียน ในที่สุดก็สอบได

เปรียญธรรม 3 ประโยค ซึ่งเทียบไดกับการสําเร็จช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จากน้ันเณรจึงไดศึกษาตอ

ในระดับปริญญาตรีที่ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย พอข้ึนป 2 จึงยายเขามา

เรียนที่วิทยาเขตวังนอย โดยจําพรรษาอยูที่วัดลาดปลาเคา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

สําหรับชีวิตประจําวันของเณรบอส อาทิตยหน่ึงมีไปเรียน 3 วัน ที่ มจร. วังนอย เวลาไป

เรียนตองไปรอรถที่หนาวัดหลักสี่ แลวก็ข้ึนรถเมลของมหาลัยไป ถาวันไหนไปไมทันก็น่ังแท็กซี่ยาวไป 

“กอนหนาที่จะบวช ในใจก็รูแลววาชอบผูชาย แตวาก็ยังพยายามปดใจตัวเองอยู บอก

ตัวเองวา ไมนะเราไมเปน คือเหมือนยังยอมรับตัวเองไมได สมัยเรียนประถมก็เคยเปนหัวโจกเพื่อน

ผูชาย เปนหัวโจกเพื่อนเลยแหละ และเหมือนเคยแอบชอบเพื่อนผูหญิงคนหน่ึง แตคือมันเหมือนโกหก

ตัวเองที่ผานมา มารูจริงๆชัดๆก็ตอนเรียนอยูป 1” เณรบอสเลาดวยนํ้าเสียงที่คอนขางอัดอั้นในใจ 

“แลวตอนน้ันพอแมรูหรือยังวาเราเปน” ผมถามตอ 

“ก็นาจะรูแหละ แตอยางที่บอก เราพยายามเก็บอาการไว มารูชัดๆก็ตอนที่เราถายรูป

ลงเฟซบุค แลวรูปมันแอบมาก พี่ชายมาเห็นเขาก็เลยเอาไปใหพอแมดู อันน้ีเรื่องจริงเลย” เณรบอสต

อบ 

“คิดอยางไรกับกระแสสังคมที่ดาพระตุดเณรแตว” ผมถาม 

“ในสวนตัวมันก็รูสึกเจ็บอยูในใจ อีกอยางมันจะโทษคนที่เขาดาก็ไมได มันตองโทษคนที่

เปนขาวน่ันแหละ เขาทําตัวใหไมเหมาะสมเอง ทําไมเณรถึงอยูวัดน้ีไดทั้งที่เณรก็เปน อยูวัดน้ีแลวก็

ไมใชจะแบบ คือเปนมันเปนได แตก็ไมจําเปนตองแสดงออก ไมจําเปนตองกรี๊ดกราด คือเขาก็รูอยูแลว

วาเราเปน แตทําไมเราตองแสดงกิริยามารยาทวาเราเปน มันไมจําเปนหรอกวากะเทยทุกคนตองโง 

ทุกวันน้ีก็เลนเฟซบุคอยู แตก็ไมเคยอัพรูปที่ไมเหมาะสม แบบหวานไปอะไรไปเราก็ไมลง 

จริงๆเราก็ชอบถายรูป แตก็ไมใชวาถายแลวจะอัพ ถายแลวก็เก็บเอาไวไมจําเปนตองโชวใคร สวนพวก

ที่เปนขาวก็อาจจะเปนเพราะวา แตกอนเขายังไมฮิตขาวพระเณรตุดแตว เพิ่งจะมาฮิตชวงหลังๆ ชวงที่

เฟซบุคกําลังมาแรง ก็พากันถายรูปที่แบบหวานๆอัพลง แตทุกวันน้ีก็ไมคอยเห็นนะ เพราะก็กลัวจะตก

เปนขาว มันก็จะเปนบทเรียนใหพระตุดทุกคนที่กอนจะอัพอะไรก็ดูความเหมาะสมซะกอน 

คนสวนใหญเขาก็จะคิดวากะเทยสวนใหญมันโง มันไมต้ังใจเรียน เกเรอะไรอยางน้ี แต

สําหรับเณรแลวมันไมใช เหมือนเรากาวผานจุดน้ันมาแลว เรียนรูความเปนผูใหญต้ังแตตอนอยูป 1 
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ต้ังแตอายุ 15 เพราะวาที่เรียนดวยกันคือมีแตคนที่อายุมากกวาเรา มันก็เลยทําใหเราเรียนรูความเปน

ผูใหญข้ึน” สามเณรจตุพงษตอบอยางฉะฉาน 

เณรบอสเลาตอวา “ทุกวันน้ีก็เหมือนพระทั่วไป พระในวัดเขาก็รูนะวาเราเปน ในวัดก็มี

อยูรูปหน่ึงที่นาจะเปน แตแกเปนรุนครูบาอาจารยแลว แตเขาก็ทําตัวดีจนคนอื่นยอมรับ ทําไมตองตรา

หนากะเทยดวยวาเปนกะเทยแลวตองเลวทุกคน กะเทยไมไดเลวทุกคน กะเทยดีก็มี 

ถามวาถาบวชแลวมันไมไดเปนภาระของศาสนา ไมไดทําใหศาสนาเสื่อม เราก็อยูได 

จริงๆแลวเปนกะเทยอยูที่ไหนก็อยูไดถาทําตัวดี อยางใน มจร. น่ีก็กะเทยเยอะมาก แตสวนมากเราจะ

เดินอยูกับเพื่อนผูชาย เพราะในหองเรามีเราที่เปนกะเทยอยูคนเดียว สวนมากก็จะเปนเพื่อนผูชาย แต

ก็จะมีเพื่อนอยูคนนึงที่เปนเกยหนอยๆ แตอยูในมหาลัยเราก็สวยนะ แตงทาแปงไหม แตเราไมแตง

ถึงกับเขียนค้ิวเขียนตา เราแคแตงแบบธรรมดาทาแปงใหหนาเนียนๆพอ แตคือเราจะต้ังใจเรียน

มากกวา” 

“เกรดเฉลี่ยเปนอยางไรบาง เอาต้ังแตสมัยมัธยมเลยครับ” ผมถาม 

“ตอนจบ ม.3 เกรดเฉลี่ย 3.59 พอยายเขามาเรียน มจร. ป 1 เกรดเฉลี่ย 2.9 ป 2 เริ่ม

ปรับตัวได ข้ึนมาเปน 3.7 ป 3 เทอมที่แลวได 3.89” เณรบอสตอบ 

“แลวเคยไดรับรางวัล หรือเกียรติบัตรอะไรบางหรือเปลาครับ” ผมถามตอ 

“ก็ไดนักธรรมตรี นักธรรมโท นักธรรมเอก การแขงขันเรียงความระดับ ม.ตน ก็ไดรอง

ชนะอันดับหน่ึงระดับประเทศ ลาสุดก็ไดเปนหัวหนาพาทีม มจร. ควาอันดับหน่ึงการแขงขันโตวาที

ภาคภาษาอังกฤษระดับประเทศ” เณรตอบดวยสีหนาที่มีความสุข 

อาจารยกชกร วัฒนคีรี ผูสอนวิชาการแปลภาษาอังกฤษ ซึ่งสอนสามเณรจตุพงษมา 2 

เทอมแลว พูดถึงดานการเรียนของเณรบอสวา “ทานเปนคนเรียนดี และสิ่งที่ครูขอช่ืนชมอีกอยางคือ 

ทานคอนขางมีความมั่นใจในสิ่งที่ทานนํามาเสนอในการบาน แตเมื่อผิด ทานก็ไมทอที่จะแกใหมันถูก 

เรื่องน้ีมันทําใหครูรูสึกวา ถาเปนครู ครูอาจจะเหน่ือยและทดทอ แตทานไมมีตรงน้ีเลย บางคนอาจจะ

หนีหายกับการบานไปเลย แตทานไมเปน ซึ่งตรงน้ีครูยอมรับในตัวของทานมากนะ” 

ในดานอุปนิสัยสวนตัว อาจารยกชกรกลาววา “เณรเปนคนอารมณคอนขางออนไหว 

และออกไปในทางเพศหญิงคอนขางมาก แตอาจจะดวยวาอายุทานยังนอย เลยยังควบคุมไมคอย

ไดมากนัก แตขอดีของทานคือ ทานเปนคนอีคิวสูงมาก เปนคนชางสังเกต มีไหวพริบปฏิภาณสูง” 

“เรื่องพฤติกรรมสวนตัวละครับ” ผมถาม 

“ดวยความที่ทานเปนเพศที่สาม บุคลิกของทานก็จะออกไปในทางน้ันเปนธรรมดาอยู

แลว สวนเรื่องของการแตงตัว หรือการแตงหนา สําหรับตัวครู ครูไมสนใจตรงจุดน้ัน ตราบใดที่ครูมา

ในฐานะของครูผูสอน ตราบใดที่มันไมไดสงผลกระทบกับการเรียนของทาน ครูถือวาเปนสิทธิสวน

บุคคล” อาจารยกชกรกลาว 
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การเขากับเพื่อน อาจารยเลาวา “บางชวง ครูวาทานปลีกตัวออกมา เคยแบงกลุม แลว

ทานอยูโดดเด่ียว แตคือทานก็อยูนะ ในขณะที่เพื่อนรวมกลุมกัน แตเรื่องน้ี ครูไมรูวาเพราะอะไรนะ” 

“แลวเรื่องการเขากับอาจารยละครับ” ผมถามตอ  

“ณ วันน้ีน้ี ครูวาทานดีข้ึน แตคือตัวครูเองก็ตองพยายามปรับตัวเขาหาทานเชนกัน อยาง

ในเรื่องของการเรียน ครูวาทานไมมีปญหาอะไร แตในบางจุด ถาครูอาจจะตองไปแตะบาง ครูอาจจะ

ตองคิดอีกทีวา ครูควรจะใชคําพูดแบบไหน แตครูวาเวลามันจะทําใหดีข้ึนเอง” ครูกชกรกลาวดวย

นํ้าเสียงที่คอนขางอึดอัด 

“เห็นพระตุดครั้งแรกรูสึกอยางไร” ผมถาม 

“ก็ตกใจนะ แตอยางที่ครูบอก ครูมาที่น่ีเพื่อมาสอน ครูไมไดมีหนาที่ที่จะไปยุงเรื่องอยาง

อื่น เพราะฉะน้ัน ครูจะหยุดที่ตรงน้ัน เพราะวาครูมาสอน สอนแลว ดูวาเขาทําไดไหม ถาทําได ก็โอเค 

แตในสวนของเรื่องอื่นๆ ครูวามันคงเปนหนาที่ของวัดกับมหาวิทยาลัยมากกวา อีกอยางครูวามัน

แลวแตตัวบุคคลดวยมากกวา จากประสบการณ ถาเขาไมไดทําผิดศีลในการเปนพระ ณ วันน้ีที่ครูได

สัมผัส ครูรับได” อาจารยกชกรตอบ 

อาจารยกชกร กลาวทิ้งทายวา “ครูวาโลกใบน้ี ไมวาเรื่องไหน มันไมมีคําวาเหมือนกัน

รอยเปอรเซ็นต เพราะทุกคนยอมมองไมเหมือนกัน เทาน้ันเอง อยางเสื้อผา ทําไมคนน้ีชอบแบบน้ี 

ทําไมคนน้ีไมชอบแบบน้ี เพราะวาขางในเราชอบไมเหมือนกัน 

ครูวามันเปนเรื่องของตัวบุคคล คือเขาเกิดมาเปนแบบน้ี เราก็ไมสามารถไปเปลี่ยนแปลง

อะไรเขาได แตคือพื้นฐานเขาก็เปนคนดี บางคนน่ีจิตใจดีมาก ครูอยากจะบอกวา โลกน้ีมันกวางมาก 

มันมีอะไรอีกหลายอยาง ที่เราจะตองเรียนรู” 

ณ หอง 224 ของอาคารเรียนรวม ผมไดมีโอกาสพูดคุยกับพระเพื่อนๆของเณรบอส 

ไดแก พระมหาบุญมี พระมหาวิเชียร พระอภิเชษฐ และหลวงพี่ชายนอย สรุปใจความไดวา เณรจตุ

พงษเปนคนเรียนดี เวลามาเรียน ก็มีแตงหนามาบาง แลวแตบางวัน แตคือทานก็แตงไมเยอะ ไมไดถึง

ข้ันขนาดทาปาก เขียนค้ิว แตพระสวนใหญที่น่ีเขาจะชินแลว สวนอาจารยก็มีบางคนที่ตําหนิบาง แต

บางคนก็จะเฉยๆ ไมไดวาอะไร 

“อาตมามองวา การมีภิกษุสามเณรเพศที่สาม ที่จริงมันก็ดีนะ มันแสดงถึงสิทธิเสรีภาพ 

คือถาเขาไมไดทําผิดอะไร ก็นาจะสามารถดํารงสมณะตอไปได เรื่องเพศมันนาจะเปนที่ยอมรับกันได

ในสังคมเราสมัยน้ี ไมวาจะเปนสังคมศาสนา หรือสังคมไหนๆ ศาสนาควรจะเปดกับสิ่งน้ีมากข้ึน” พระ

อภิเชษฐแสดงความเห็นถึงเรื่องภิกษุสามเณรเพศที่สาม 

“ที่พมา มีพระตุดเณรแตวไหมครับ” ผมเปลี่ยนมาถามหลวงพี่ชายนอย พระชาวไทย

ใหญ จากรัฐฉาน ประเทศพมา 

“ถาถามวาในพมามีไหม ไมแนใจ แตอยางแถวบาน อาตมาไมเคยเห็น” หลวงพี่ชายนอย
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ตอบ 

“เคยไดยินไหม ที่ไหนมีตุด แสดงวา ที่น่ันเจริญแลว” พระมหาวิเชียรใชสําบัดสํานวด

หยอกลอหลวงพี่ชายนอย ทุกคนในหองพากันขํา ซึ่งมันก็ชวยทําใหบรรยากาศดูผอนคลายมากข้ึน 

“อาจจะเพราะ ประเทศรอบขางสวนใหญเขายังไมเปดกับเรื่องน้ี อยางที่กัมพูชา น่ีเขา

ไมใหบวชเลยนะ ถารูวาเปน คือเขาใหสึกเลย อยางประเทศเรา ถือวาเปดยอมรับเรื่องน้ี ยอมใหเขามา

บวชได” พระอภิเชษฐแสดงความคิดเห็น 

หลวงพี่ชายนอยเลาวา ที่พมา พอคุณบวชแลว คุณตองอยูภายใตการดูแลของพระ

อุปชฌายที่บวชให ไมใชวาบวชแลว คุณจะไปอยูไหน ทําอะไรก็ได ถาเปรียบก็คงเหมือนกับการฝกฝน

เปน ‘เจได’ ในเรื่อง ‘สตาร วอรส’ คุณคือ ‘อนาคิน สกายวอลคเกอร’ พาดาวันหนุมผูรอนวิชา ซึ่ง

ตองมี ‘โอบีวัน เคโนบี’ ผูเปนอาจารย อยูขางกายตลอดเวลาในชวงแรกของการฝกฝนวิทยายุทธสูการ

เปน ‘อัศวินเจได’ 

ภาษาชาวบานงายๆก็คือ พอเอ็งบวชแลว ไมใชวาเอ็งจะไปฝกวิชาที่ไหนก็ได แตเอ็งตอง

ฝกฝนเบื้องตนกับอาจารยที่บวชใหกอน ซึ่งผูเปนอาจารยก็มีหนาที่ประสิทธ์ิประสาทวิชา รวมถึง

สอดสองพฤติกรรมของลูกศิษยไมใหออกนอกลูนอกทาง 

“แตวาความคิดของอาตมา อาตมาก็วาบวชได แตวาเรื่องแตงหนาแตงตาน่ีบางครั้งมันก็

ยังดูไมเหมาะสม ถาแตงแบบเณรบอสยังพอได แตอยางบางคนน่ีมันจะเขียนค้ิว แตงเยอะ รองเทาก็

เปนรองเทาผูหญิง คือถาโยมบางคนเขามาเห็น ความศรัทธาที่มีมันก็จะนอยลง แตถาแตงในกุฏิ อยาก

แตงยังไงก็แตงไปเถอะ แตวาถาไปขางนอก ถาไปเจอโยมที่มีศรัทธาไมหว่ันไหว มันก็ไมเปนไร แตโยม

บางคนที่เขาไมยอมรับ ถาเห็นแลวเขาจะรวมหมดไง ทั้งพระตุด ทั้งศาสนา” หลวงพี่ชายนอยกลาวถึง

ความเห็นเรื่องพระตุดเณรแตว 

เหมือนกําลังเกิดการดีเบตข้ึน พอหลวงพี่ชายนอยพูดจบ สามเณรจตุพงษก็พูดตอทันทีวา 

“เรามองวาโยมยอมรับไดนะ อยางเพื่อนของเราที่เปนเจาอาวาสกะเทยในวัดทางภาคเหนือ คือ

ชาวบานก็รูนะวาแกเปนกะเทย แตแกเปนที่รวมจิตใจของชาวบาน แกหลอเลี้ยงและเปนที่พึ่งของ

ชุมชนได เขาก็ยอมรับกัน” 

“ตอนเห็นพระตุดครั้งแรกที่เมืองไทย รูสึกอยางไรบาง” ผมถามหลวงพี่ชายนอยตอ 

เพราะอยากรูมุมมองของพระประเทศอื่น 

“รูสึกกลัวนะ คลายๆวา เวลาเจอพวกน้ี เขาจะชอบแซวตลอด แตเด๋ียวน้ีไมคอยเยอะ

แลว แตกอนน่ีมันจะเปนกลุมเปนกลุมเลย ตอนเรียนป 1 น่ีมีเกือบ 100 คน แตตอนน้ีก็ออกกันไป

หมด” หลวงพี่ชายนอยตอบ ขณะที่เพื่อนที่เหลือพากันหัวเราะชอบใจ 

“ต้ังแตอยูมหาลัยมา มีเรื่องไมดีที่เกิดจากภิกษุสามเณรเพศที่สามบางไหมครับ” ผมถาม 

สามเณรจตุพงษชิงตอบทันทีวา “มันไมคอยเกิดหรอก สวนมากจะเปนพวกภิกษุที่เปน
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ผูชายแทๆมากกวา เพราะวาที่น่ีมันจะมีผูหญิงมาเรียนดวย มันเลยชอบมีปญหาไง ขาวพระผูชายกิน

เหลาเมายา ไมมีใครพูด ขาวพระกะเทยถายรูปลงเฟซบุค กลับโดนประณาม” 

“คือคนขางนอกเขาไมรู เขาก็จะไดเสพแตภาพขาว แตไมเคยไดดูเน้ือแทขางใน หรือ

ไดมาสัมผัสวา ภิกษุสามเณรเพศที่สามน้ันเปนเชนไร และอีกอยางหน่ึงคือ ถึงแมสังคมทุกวันน้ีจะเปด

กวาง แตยังไงมนัก็ยังมีการเหยียดเพศตรงน้ีอยู อยาวาแตพระตุดเณรแตวเลย แคเปนตุดธรรมดาก็โดน

เหยียดแลว” พระมหาบุญมีกลาวเสริมข้ึนมาอยางเทๆ 

พระอภิเชษฐ กลาวปดทายการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวขอเรื่องภิกษุสามเณรเพศที่

สาม ณ หอง 224 วา “ทุกวันน้ี ศาสนาทุกศาสนา ควรจะปรับตัวเปดรับกับสิ่งเหลาน้ี เพราะถาศาสนา

ไมปรับ ศาสนาก็อยูไมไดเชนกัน ในโลกสมัยใหม ทุกคนควรจะมีความเขาใจเรื่องเพศตรงน้ี 

ตัวของภิกษุสามเณรเพศที่สามเอง ถาบวชเขามาแลว ถาทําตัวไมดี ญาติโยมเอือม มันก็

จะมีผลตอศรัทธา แตถาทําตัวดี มันก็มีผลตอศรัทธาเหมือนกัน มันอยูที่วาทําตัวยังไง ใหเกิดศรัทธา 

หรือเสื่อมศรัทธา อันน้ีมันนาจะเปนประเด็นที่สําคัญ ไมใชในเรื่องเพศ” 

กลับมาที่สามเณรจตุพงษ “ชาวบานบริเวณวัดรูไหมวาเราเปน” ผมถามเณรบอส 

“เราก็ไมแนใจนะวาเขาจะรูไหม เพราะปกติถาอยูในวัด เราก็จะเงียบๆน่ิงๆ อีกอยาง

สวนตัวเราก็แบบต้ังใจเรียน คิดแตเรื่องการเรียนเพราะวาอายุเราก็ยังนอย เราหัดคิดหัดอะไรใหมัน

เปน เปนกะเทยไมจําเปนตองโง กะเทยไมไดวาเลวทุกคน อยางลาวก็มีพระตุดเยอะเหมือนกันเทาที่

เคยเห็นผานๆ ไมใชแคเมืองไทย เพราะวากะเทยมันมีทั่วโลก มันมีต้ังแตสมัยไหนแลว ไมใชวาเกิดมา 

2000-3000 ปที่แลว มันมีต้ังแตยุคไดโนเสารแลวโนน” เณรบอสตอบแบบติดตลก 

“จริงๆอยากใหโยมมาบวชเองแลวจะรู” เณรบอสพูดข้ึน 

ผมขํา กอนถามเณรกลับวา “รูอะไรหรอครับเณร” 

“จริงๆคือเราก็รูวาสิ่งไหนเราพูดไปทําไปแลวมันดีเราก็ควรจะทํา แตถาสิ่งไหนเราพูดไป

ทําไปแลวไมดีตอเราตอศาสนา เราก็ไมอยากพูดเทาไหร ก็อยากใหโยมพี่มาบวชแลวจะรูวาเปนอยางไร 

คือเรารูแตเราพูดไมได สวนมากสังคมมักจะตราหนาพวกกะเทยวาไมดีๆเกิดมามีกรรม ทั้งที่คนอื่นเขา

ก็ทําเลวเหมือนกัน 

ผูชายบวชเปนพระก็กินเหลาเสพยา มีขาวออกเยอะแยะไป แตพอเวลามีขาวพระตุดออก

มา ก็จะมาพูดเรื่องพงเรื่องเพศ คือมันไมแฟร ถาจะดาก็คือดาคนที่ทํา ดาเปนรายบุคคล 

เคยไดยินไหม แบบวาลูกไมดีก็เอามาฝากบวช ก็ในเมื่อขนาดขางนอกยังไมดี แลวฝากไว

ขางในละ อยางแตกอนก็จะมีเณรเยอะมากที่มาจากนักเรียนที่ทําตัวไมดี โรงเรียนก็จะสงมาบวช แลว

คือถาทําตัวไมดีขนาดพอแมยังดูแลไมได แลวสงมาใหพระ พระมันไมเคยมีลูก แลวมันจะเขาใจไดไง 

คือมันไมใชการแกปญหา มันเปนการเอาภาระมาใหพระพุทธศาสนา ถาเสียมันก็เสียทั้ง

วงการ แตถามหนอยวา พระเณรที่บวชอยูก็ไมใชลูกใชหลานที่คุณสงมาบวชหรอ บางครั้งกินเหลากิน
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ยามาก็เอามาบวช เพื่ออะไร คนมันเลิกไมได ถึงบวชอยู มันก็กิน กินจนเปนขาวแลวก็มาดา ดาแลว

ใครพาใหมาบวชละ” เณรบอสระบายความในใจออกมาเปนชุด 

เณรบอสน่ิงไปสักครู กอนพูดดวยทาทีที่ใจเย็นข้ึนวา “แตจริงๆแลว เณรเช่ือวานะ สังคม

เราทุกวันน้ี เขาไมไดดูถูกในสิ่งที่เราเปนหรอก แตเขาจะดูถูกในพฤติกรรม และสิ่งที่เรากระทําในสิ่งที่

ไมดีมากกวา” 

“อนาคตคิดจะสึกไหมครับ” ผมถามเณรบอสตอ 

สามเณรจตุพงษน่ิงคิดช่ัวครู กอนตอบวา “ก็คิดนะ แตวาถาสึกแลวอนาคตมันยังไมดีก็

ขอบวชกอน คือสึก สึกแน สึกตอนไหนก็ได แตวาคนที่จะสงเราเรียนมันไมมี แตวาตอนน้ีอาจารยที่เรา

อยูดวย แกบอกวา แกจะสงเราเรียนปริญญาโทตอ จะเรียนที่ไหนก็แลวแตเรา คือจริงๆคิดไววาตอน

แรกจะสึก แตทีน้ีอาจารยบอกวาอยาเพิ่งสึกใหเรียนตอไปเถอะ ตราบใดที่อยูวัดน้ีอาจารยยังอยูวัดน้ีก็

เรียนตอไปเถอะ เพราะวาแกจะสง ก็เลยเรียนตอไปเรื่อยๆกอน” 

ทายสุด สามเณรจตุพงษฝากไปถึงคนที่ยังรูสึกคลางแคลงใจในตัวพระตุดเณรแตววา 

“เราอยามองเขาที่เพศ เรามองเขาที่การวางตัว คือถาเขาทําตัวดีเราจะไปตีตราเขาทําไม ถาอยูวัดเขา

ไมไดทําความเดือดรอน เขาไมไดแตงหนา เขาไมไดทําใหชาวบานเอือมระอา 

มันก็ไมผิดหรอกที่เขาจะดาพระตุดเณรแตว แตวาถาเอาจริงๆมันไมใชพระตุดเณรแตวทกุ

คนจะเปนคนไมดี จริงๆก็เหมือนคนทั่วไปน่ีแหละ อยากใหมองไปที่การกระทํา ไมใชมองเรื่องเพศ” 

พระอาทิตยดวงโตใกลที่จะตกดิน ผมเดินถายรูปเลนไปเรื่อยๆ จนไปเจอพระตุดกลุมหน่ึง 

น่ังเลนกันอยูบริเวณโตะเกาอี้หินออน ซึ่งอยูขางๆของอาคารเรียนรวมคะเนจากสายตามี 10 กวาคน

เห็นจะได แวบแรกที่เห็น ผมเอามือจับกลองทันที หมายจะถายรูป แตพอคอยๆยกกลองข้ึน ทันใดน้ัน

สายตาพระตุดเปน 10 คู ก็จองเขม็งมาที่ผม คลายจะสงสัญญาณเตือนผูแปลกหนา 

“ฉิบหายแลว เอาไงดีวะ” ผมนึกในใจ เสี้ยววินาทีผมตัดสินใจวาดกลองไปทางดานขาง 

ซึ่งเปนวิวทุงหญาโลงๆ แลวทําทีทําทาถายรูป แชะๆ หลังจากน้ันผมก็เดินต๋ิมๆจากไปดวยใจหาย 

สาธุ… 

 

1.4 บทท่ี 3 สี่ทหารเสือแหงชมพูทวีป 

ทุกเรื่องทุกประเด็น ยอมมีคิดความเห็น ความคิดเห็นที่ดี ยอมมาจากผูที่คํ่าหวอดในเรื่อง

น้ันๆ ฉะน้ันประเด็นเรื่องภิกษุสามเณรเพศที่สาม ผูที่จะใหความคิดเห็นไดดี ยอมตองเปนบุคลากรทรง

คุณภาพของวงพระพุทธศาสนา 

ผมไดไปพูดคุยสัมภาษณมาดวยกันทั้งหมด 4 ทาน ซึ่งแตละทานก็ลวนมีทัศคติ และ

ความคิดเห็นแตกตางกันไป ทานแรก คือ พระพยอม กัลยาโณ พระนักเทศนช่ือดังแหงสยาม ทานที่

สอง คือ พระชาย วรธัมโม ผูเขียนหนังสือ ‘แกะเปลือกเพศพุทธ’ ทานที่สาม คือ นพรัตน เบญจวัฒนา
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นันท ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ และทานสุดทาย คือ วิจักขณ พานิช อาจารย

และนักวิชาการดานศาสนา 

1.4.1 พระพยอม กัลยาโณ พระนักเทศนช่ือดังแหงสยาม 

“เรื่องน้ีมันลําบากวา ถาไมให เขาก็จะหาวากีดกันเสรีภาพ ถาให เกิดไปเจอคนที่ลุมลาม 

เปนแลวแบบชนิดที่หัวมงกุฎทายมังกร” พยอม กัลยาโณ 

ณ วัดสวดแกว ผมกําลังยืนรอสัมภาษณพระราชธรรมนิเทศน หรือพระพยอม กัลยาโณ 

พระนักเทศนช่ือดัง ที่มีวัจนภาษาช้ันครู เน่ืองจากมีญาติโยมลูกศิษยลูกหาของทานกําลังถวาย

สังฆทาน และพูดคุยปรึกษากับทานอยู 

พระพยอม กลาวแสดงทัศคติเรื่องพระตุดเณรแตววา “คือเปนเพศที่สาม ถาดี เขาก็จะ

ผูกใจคน ชาวบานเขาจะชอบกัน เพราะพวกน้ีเขาจัดงาน จัดสวน จัดดอกไมเกง เหมือนประจบก็จริง 

แตชาวบานเขาจะชอบ อีกอยางพวกน้ีเขาจะพูดจาสุภาพ ออนหวาน ชดชอย ไมหยาบคาย แตสวน

ใหญจะมีปญหาเรื่องทางเพศ มักจะมีอารมณทางเพศ หามใจไมอยู ถาจะมาสมสูในผาเหลืองก็แย แต

ถาเขาหามใจได สมมติวามีคนประเภทน้ี แตวาดีกรีเขาสูง อยางอาจารยเสรี วงศมณฑา เช่ือวาถาเขา

บวช เขาสามารถคุมตัวเองได มันก็ตองดูเปนรายๆไป อยางมิสทิฟฟาน่ีที่เปนขาวลาสุด ถาเขาเปน

อยางน้ันได ก็ใชได 

เขาสับสนทางเพศ เขามาบวชก็ย่ิงสรางความสับสนไปอีก มากกวาที่จะสงบ พูดงายๆที่

เขาจะนอมเอียงไปสูความสงบมันยากกวาปกติที่เปนผูชาย เพราะเราก็เห็นอยู พฤติกรรมเขาจะตองว้ีด

วายกระตูวู แตทีน้ีความเปนพระมันตองสงบเสงี่ยม พระพุทธเจาใชวา จงทําใหตัวใหเหมือนสะใภใหม 

พระบวชใหมน่ีตองทําตัวเหมือนสะใภใหม เขาไปในตระกูลแมผัวน่ีตองออนนอม แตพวกน้ีเขาจะกราง

พอสมควร เพราะพวกน้ีเขามักจะฉลาด อยานึกวาคนพวกน้ีโงนะ หัวดีมีปฏิภาณ ทํางานเกง รับแขก

ได เรียกวาเปนตัวเรียกแขกเขาวัดไดระดับหน่ึง 

ดูอยางสวมที่วัดทาการอง เขาทําสวมสีมวงเลย ตูสวมผูชายไดต๊ิดเดียว ผูหญิงแทก็ไดไม

มาก สีมวงเงินเต็มตูเลย พวกน้ีเขาหาเงินเกง แลวเขาก็ทําบุญเกงดวย แตเขาไปเสียเรื่องเพศ เด๋ียวก็ไป

คลํากันมั่วตอนบวช คือเราจะเห็นอยูอยางวาถาเขาไดอารมณน้ันข้ึนมาละก็ เขาก็จะเตลิดไปเลย ซึ่ง

มันก็ตางจากผูชายแทๆ ความตองการของพวกตุดพวกเกยจะมีมากกวา แลวเขาก็จะปลอย ไมมีคุม

เลย 

“ปญหาเรื่องแตงหนาก็เยอะ บางทีมีทําหนาอก เรื่องพวกน้ีมันไมไดไมควรทํา เปนเรื่องที่

นักบวชตองตัดออกแลว จับไดก็เตือนกอน เตือนแลวทําอีกก็ตองไลออก อยางในมหาลัยสงฆมันก็มี

อธิการบดี คณบดี พวกน้ีตองคอยดู ไมใชปลอยตามยถากรรม” 

“แลวอยางบางคนมองวาศาสนาพุทธ กีดกันทางเพศ พระพยอมคิดเห็นอยางไรครับ” ผม

ถามทานกลับดวยนํ้าเสียงต๋ิมๆ 
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“สมัยกอนก็เคยมีการทดลองบวชแลว แลวที่หายไปก็เพราะวา ผูหญิง ลองเขาอยูรวมตัว

กันสิบคนเรื่องมากกวาผูชาย มันไมมีเรื่องชกตอย แตวามันหยุมหยิม ทะเลาะกัน วากันเอง มันจะมี

ปญหาน้ีเยอะ ขนาดยังไมไดบวช มาอยูในวัดดวยกัน ยังมีทะเลาะกันเลย ที่พูดไมใชผูหญิงทุกคน แต

วาสวนใหญที่เปน อีกอยางเปนเรื่องชองอันตราย จะใหผูหญิงไปธุดงคก็ไมได จะใหนอนกลางปาก็ไมได 

เด๋ียวใครขมขืนเอาทําไง มันก็ไมได แลวมันก็ข้ึนอยูกับประเทศ ประเทศไทยเราก็ยังไมคอยใหความ

เคารพเอื้อเฟอผูหญิงมากนัก บวชแลวบางทีก็อดอยาก ผูชายบวชเปนพระลนเหลือคนเอามาถวาย 

สวนผูหญิงอดแทบตาย บิณฑบาตก็ยังไมได” พระพยอมตอบ 

พระพยอมยังเลาอีกวา “มีเรื่องๆหน่ึง ภิกษุณีฆาพระ เพื่อแยงราชสักการะ เปนเรื่องสมัย

พระพุทธกาล กอนที่ภิกษุณีจะเสื่อมไป คือวาภิกษุณีบวชกอน พระบวชที่หลัง แตพระมีคนมาศรัทธา

มากกวา ภิกษุณีก็เกิดการอิจฉา สมัยน้ันก็เลยเลิกกันไป” 

“แลวที่วัดสวนแกวน่ีเคยมีพระตุดเณรแตวหรือเปลาครับ” ผมถาม 

“ที่วัดน้ีไมมี เพราะเราจะคอยดู ถาออกอาการน่ีก็ตองใหไป วัดน้ีแทบจะรอยเปอรเซ็นต

ไมมี” พระพยอมตอบอยางเสียงเขม 

“เทาที่พระพยอมเคยเดินทางไปมาในเมืองไทย จังหวัดไหนภาคไหนที่พระตุดเณรแตว

ที่สุดครับ” ผมถามทานตอ 

พระพยอมขยับตัวเล็กนอยกอนตอบวา “ภาคเหนือมีเยอะที่สุด เพราะคนเหนือเขาจะ

ออนโยน ทําใหเรื่องเพศออนแอ สับสนทางเพศไดงาย มีหนหน่ึง เคยเขามาเอาคางมาไซรขางหลัง ก็

เจอศอกอาตมา พวกน้ีมันวิปริตทางเพศ เพราะคนปกติเขาไมทํากัน ถาไมรับนาจะดีที่สุด แตถาจะรับ 

หน่ึงใหดูเปนรายๆไป สองตองตกลงเงื่อนไขกันกอน ถาบวชแลวทําอยางน้ีไมไดนะ ถาทําก็ตองใหออก 

และจะมาอางสิทธินูนน่ีน่ันไมได ไมเชนน้ันวัดก็จะไมเปนวัด 

บวชมา 45 ป ตอนอาตมาบวชใหมๆน่ีไมมีนะ นอยมาก คนที่เปดเผยตัวเองแลวก็ฮือกัน

แตกเลย ก็คืออาจารยเสรี วงศมณฑา เมื่อกอนเขายังเรียกอีแอบ แตเด๋ียวน้ีไมแอบแลว เปดเผยเลย 

อยางละครเมื่อกอน บทบาทพวกน้ีแทบไมมีเลย แตสมัยน้ีมีแทบทุกจอ เพราะสมัยน้ีสังคมมันยอมรับ

กันแลว ก็เลยไปกันใหญ กระทั่งทหารก็ชักจะเริ่มมี ทั้งที่ทหารมันตองการความเปนแมน” 

“แลวคิดเห็นอยางไรกับประเด็นศาสนาพุทธกับมายาคติเรื่องเพศบางครับ” ผมถาม 

“เด๋ียวน้ีถาผูหญิงบวช ก็มีเปนภิกษุณี ก็มองยากนะ วาดีหรือไมดี แลวแตคนที่บวช ถาคน

น้ันมีดีกรีสูง อยางอาจารยฉัตรสุมาลย กบลิสิงห เทศนดี สอนเกง เขียนหนังสือธรรมะได เขาก็มีแฟน

คลับเปนผูหญิงดวยกัน ถาผูหญิงจะไปปรึกษาพระในกุฏิมันก็ดูไมดี แตถาเปนภิกษุณี หัวอกผูหญิง

ดวยกัน อาจจะปรับทุกไดดีกวาพระก็ได อาตมาไมไดปดกั้น ถาใครดีกรีสูงเขามาบวชน่ีเปนประโยชน

แนนอน แตถาเปนพวกโนเนม อาการแบบไมไดศรัทธามาก พวกน้ีจะกอปญหาได” พระพยอมตอบ 

“คิดวาทางออกที่ดีที่สุดของประเด็นเรื่องพระตุดเณรแตวคืออะไรครับ” 
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“ก็ใหเขาเปนแมขาวพอขาว อยางพอขาว ที่วัดน้ีมีเยอะนะ พวกตุดมาปฏิบัติธรรม นุง

ขาวหมขาวเอาก็ได มันยังไมไดทําพิธีบวชก็ไมไดเสียหายอะไร ก็มาสมาทาน ถือศีล เหมือนคนทั่วไป 

เราก็กระทํากับเขาเหมือนมนุษยคนหน่ึง เปนเพื่อนทุกเกิดแกเจ็บตาย อนุเคราะหไดในระดับ ถา

อยากจะรูแจงเห็นจริงในธรรม มันก็มีระดับที่จะศึกษาเปนข้ันๆไป” พระพยอมตอบ 

“ก็อยางที่บอกไวแลววา ถาอยากจะประพฤติธรรม ปฏิบัติธรรมไมมีใครกีดกั้นหรอก แลว

การปฏิบัติธรรมก็ไมใชเฉพาะเปนนักบวช นักบวชที่ไมไดบรรลุ กลับตกตํ่า ตกนรกอยางเทวทัตก็มี 

เพราะฉะน้ันคุณอยากบรรลุ อยากเขาถึงธรรม ก็ไมจําเปนตองรูปแบบเครื่องแบบอะไรมันมากนัก ถา

เรามีภาวะทางเพศแบบน้ัน แตเราอยากบรรลุธรรมเพื่อดับทุกข เราก็ประพฤติปฏิบัติคนควาหาวิธีเพื่อ

ดับทุกข โดยไมตองอาศัยรูปแบบมากนัก ไอรูปแบบมันก็มีความสําคัญตรงที่มันตะลอมใจไดดี แตเมื่อ

เรามันมีความไมพรอม มันมีขอบกพรองบางอยาง ทําตามพระวินัยที่พระพุทธเจาไดวางไว แต

พระพุทธเจาไมไดบอกวาผูหญิง ตุด หรือทอมเขาถึงธรรมไมได ทรงอนุญาตใหปฏิบัติได” พระพยอม

กลาวทิ้งทาย 

หลังจากสัมภาษณทานเสร็จแลว มีลุงคนหน่ึงยืนอยูระยะไมไกลจากผมมาก ทาทางของ

ลุงดูลุกลี้ลุกลนและต่ืนเตน 

“โยมขางหลังมีอะไรก็วามา อยามายืนจดๆจองๆอยางน้ีเลย” พระพยอมทักข้ึน 

พอลุงไดยิน ลุงก็รีบเดิน แลวคอยๆคลานเขามาหาพระพยอม ขณะที่ผมยืนฟงอยูขางๆ 

ลุงบอกกับพระพยอมประมาณวา ลุงประสบมรสุมชีวิตมา ครอบครัวแตกสาแหรกขาด ตอนน้ีลุงตอง

เรรอนไมมีที่นอน เลยอยากจะขอมาอาศัยอยูที่วัด 

“อยูได แตตองตกลงเงื่อนไขกติกากนักอนวา อยูที่วัดน้ีหามกินเหลาเมายา ที่วัดจะมีงาน

ใหชวยทํา ตองขยัน จะมากินๆนอนๆไมได ถาตกลง เด๋ียวจะใหคนเขาพาไปดูที่นอน” 

แลวลุงคนน้ันก็เดินตามหลังคนของพระพยอมไป 

สาธุ… 

1.4.2 พระชาย วรธัมโม ผูเขียนหนังสือ "แกะเปลือกเพศพุทธ" 

ผมไดรูจักช่ือพระชาย วรธัมโม จากการที่ทานไปออกรายการเจาะขาวต้ืน ของชองส

โปรคดารกทีวี ที่มีจอหน วิญู ดีเจและดาราช่ือดังเปนพิธีกร โดยหัวขอที่ทานไดรับเชิญใหมาพูดก็คือ 

เรื่องพระตุดเณรแตว นอกจากน้ีทานยังเขียนหนังสือ “แกะเปลือกเพศพุทธ” ซึ่งเปนหนังสือรวม

บทความวาดวยเรือ่งความหลากหลายทางเพศกับศาสนาพุทธ 

พระชายกลาวเปดการสนทนาไดอยางนาสนใจวา “กอนอื่นตองเขาใจกอนวา ศาสนา

พุทธในปจจุบัน มันมีบรรยากาศของโครงสรางสังคมชายเปนใหญ พอศาสนาพุทธถูกครอบงําดวย

แนวคิดสังคมชายเปนใหญ เพศอื่นๆที่ไมใชผูชาย ไมวาจะเปนผูหญิง เกย เลสเบี้ยน กะเทย ก็จะถูกตัด

ออกไป ถาเรามองเห็นตรงน้ีไดชัด หรือวาเขาใจตรงน้ี ก็จะเขาใจสถานการณตางๆที่เกิดข้ึนในศาสนา

   ส
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พุทธวา มันมีอิทธิพลตรงน้ีอยู มีความเขาใจผิดตรงน้ีอยู ถาเราศึกษาแลวเขาใจเรื่องสังคมชายเปนใหญ 

ที่มันแทรกซึมอยูในศาสนาพุทธ เราก็จะเขาใจทุกเรื่องทุกเหตุการณ กลาวไดวา เรายอมรับเพียงเพศ

ชายเทาน้ัน ไมยอมรับเพศอื่นๆ” 

“ยกตัวอยางก็เชน การบวชเพื่อตอบแทนบุญคุณคานํ้านม อันน้ีใครจะบวชได ก็มีอยูเพศ

เดียว ก็คือ เพศชาย บวชตอบแทนบุญคุณพอแม บุญคุณคานํ้านม หรือบวชใหคนตายอยางการบวช

หนาไฟ มันก็เปนผูชายหมด ก็เลยไมมีแนวคิดวา ผูหญิงบวชได ทีน้ีหลายๆเรื่องก็เลยช้ีใหเห็นวา ที่แท

มันเปนพื้นที่เฉพาะของบุรุษเพศเทาน้ัน” พระชายยกตัวอยางงายๆใหฟง 

ผมถามพระชายวา “อยางบางคนที่ออกเยอะๆ เปนสาวประเภทสองมากอน แตไมถึงกับ

แปลงเพศ เคยใชชีวิตแบบไวผมยาว แตงหนาทาปาก มีหนาอก สวนตัวหลวงพี่คิดวาควรบวชได

หรือไม” 

พระชายตอบวา “ถามาถามเรา สัมภาษณเรา เราก็จะตอบวา จริงๆแลวไมวาคุณจะเปน

เพศไหน เราวาเขาสามารถบวชไดนะ เพราะวา ในแงหน่ึงก็คือศาสนาไมควรทําคนใหรูสึกดอยคาใน

ตัวเอง ศาสนาไมควรทําคนใหรูสึกแปลกแยกกับตัวเอง เพราะทุกวันน้ีสิ่งที่ปรากฏก็คือไมวาศาสนา

ไหนก็ตาม มีแนวโนมหรือมักจะมีคําสอนที่กดข่ีคน ทําลายคน แลวแตวาศาสนาไหนจะมีมากมีนอย 

บุคลากรในศาสนาน้ันจะเอาคําสอนตีความยังไง 

ถาเปนเรา เราอยากใหเหตุผลวา คนทุกคนควรจะมีโอกาสเขาถึงคําสอน มีสวนรวม ทีน้ี

ถาเกิดมันเปนความไมเขาใจของคน มันก็เปนปญหาของคนๆน้ันเองมากกวา ที่เขาไมเขาใจวาจริงๆ

แลวแกนแทของศาสนากําลังพูดถึงเรื่องอะไร คือเขาไมเขาใจวาแกนแทของศาสนากําลังพูดถึงความ

ไมใชตัวตน ความไรเพศ ความไมยึดติด ถาศาสนาเขาใจความไมใชตัวตนวา ในทุกๆคน มันมีความไร

เพศของมันอยู คือถาคนเขาใจเขาถึงตรงน้ี คิดวาปญหามุมมองเรื่องเพศ ก็จะไมเปนปญหาเหมือนทุก

วันน้ี” 

ในแงของการตกแตงหนา หลวงพี่บอกวา “ภาพของนักบวชพระที่เราเห็นในเฟซบุค ที่

เขาตกแตงหนาสวนใหญจะเปนสามเณร ทีน้ีอาตมาเขาใจวา ภาวะที่เขาเปนเด็ก บางทีวุฒิภาวะเขา

อาจจะยังไมเยอะ อยางสมัยวัยรุน พวกเราสนใจเรื่องอะไร อยางผูชายก็ชอบเตะบอล เปนกิจกรรมที่

ผูชายชอบทํากัน มันก็ไมตางกับวัยรุนเพศอื่น อยางเปนกะเทยก็อาจจะอยากใสวิก แตงหนาทาปาก 

เขาอยูในโลกแบบน้ี ทีน้ีดวยวัยที่เขายังเปนสามเณร อาจจะไมรูวาทําอยางน้ีไปแลว ผลมันจะเปน

อยางไรบาง แตอาตมาเช่ือวา เมื่อเขาโตข้ึน เขาก็จะเขาใจเอง และก็ไมทําแบบน้ัน เราก็ไมเห็นใชไหม

วา พระตุดที่มีอายุเขามาแตงหนาทาปากอวดตัวเองในเฟซบุค” 

เน่ืองจากพระชายก็เรียนอยูที่ มจร. วังนอย ผมจึงถามทานวา ที่ผานมาเคยไดยินปญหาที่

เกิดข้ึนจากการกระทําของภิกษุสามเณรเพศที่สามบางไหม 

พระชายกลาววา “อยางในมหาจุฬาฯ พระตุดเณรแตวมีเยอะ ถาเราน่ังๆอยู เด๋ียวก็เห็น
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เดินผานไปผานมา ถามวามีปญหาไหม เทาที่ดูก็ไมมีนะ พระสงฆที่เปนอาจารยก็ไมไดมีปฏิกิริยาอะไร 

บางทีมีประชุมกัน เขาก็เอามาแซวบนเวทีดวยซ้ําไปเวลาพูดออกไมค คือแซวกันเปนเรื่องสนุกๆไปเลย 

คือมันก็จะไมตางกับมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนที่มีกะเทย ประมาณวาผูใหญเห็นวามี แตเราก็ไมรูวา

เขายอมรับในแงไหน” 

“คําถามสุดทาย เทาที่ฟงคือหลวงพี่เห็นดวย ถาเชนน้ันจะบอกกับคนที่ยังคลางแคลงและ

อคติในตัวพระตุดเณรแตววาอยางไรดีครับ” ผมถาม 

“เรามองอยางน้ีดีไหมวา คนทุกคนเปนมนุษยเหมือนกัน ไมนาจะถูกเลือกปฏิบัติภายใต

ความเปนเพศ คนอื่นไดรับการสนับสนุนใหบวชอยางไร คนอื่นๆที่มีเพศที่แตกตาง ก็นาจะไดรับการ

สนับสนุนใหไดรับการบวชไมแตกตางกัน 

อีกอยางหลวงพี่คิดวา การบวชมันเปนพื้นที่ของการศึกษาดวยนะ เปนการพัฒนาตัวตน

ขางใน ถาคนกลุมหน่ึงตองมาถูกกีดกันไมใหบวช ไมใหเขาถึงพื้นที่การศึกษา ความหวังหรือโอกาส

เจริญเติบโตของเขาก็จะถูกลิดรอน 

เหมือนอยางผูหญิง ซึ่งมีจํานวนเยอะมากมายทีเดียวที่เขาอยากจะเขาไปพัฒนาตัวเอง 

โดยการใชพื้นที่ในศาสนาพุทธ แตวามันไมไดไง พอไมไดก็เลยตองไปบวชชี ทีน้ีหนาที่ของแมชีคืออะไร 

หนาที่ของแมชีสวนใหญทําวัดก็คือ ทํากับขาว การรับใชพระ ซึ่งหนาที่โดยพฤตินัยหรือวาโดยนโยบาย 

มันไมไดมีบอกวา แมชีจะไดเรียนรูในแบบที่พระไดเรียน พอไมมีตรงน้ัน ผูหญิงสวนใหญที่ไปบวชเปน

แมชีก็เลยไมไดพัฒนาตัวเอง ไดแตอยูในครัวทําอาหารแคน้ันเอง 

มันก็ทําใหเห็นวา สติปญญาของคนแทนที่จะไดรับการพัฒนา มันก็ถูกกีดกัน มันก็ตัน 

จากเหตุผลเรื่องเพศแคน้ันเอง ไมไดมีอะไรมากไปกวาน้ันเลย คือถาคนไดรับการพัฒนาไดรับการบวช 

เขาก็จะมีความแตกฉานในธรรมะมากกวาน้ี ไมเชนน้ันประเทศไทยก็คงจะมีแมชีที่แตกฉานในธรรม

หรือวาแสดงธรรมได อันน้ีมองแคผูหญิงนะ ถามองถึงเพศอื่นๆละ มันก็ไมตางกัน 

เพราะฉะน้ันในพื้นที่ ผูชายก็จะไดรับโอกาสเติบโต ไดรับการพัฒนา ไดรับการสนับสนุน

ใหไดเรียนรูมากกวาเพศอื่นๆ เปนเรื่องของการเอาเปรียบซึ่งไมมีใครมองเห็น เพราะวามันอยูใน

วัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดมายาวนาน” พระชายกลาวปดทายไดอยางลึกซึ้ง 

สาธุ… 

1.4.3 นพรัตน เบญจวัฒนานันท ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

“ที่ผานมา มีการรองเรียนเกี่ยวกับภิกษุสามเณรเพศที่สามบางไหม” ผมถาม 

“มันก็มีบางนะ สวนใหญจะเปนกรณีของพวกสามเณรมากกวา โดยเฉพาะทางภาคเหนือ

ที่มักจะเปนขาวบอยๆ อยางเชนวา กลุมเณรที่แตงกายไมเหมาะสม และก็มีพฤติกรรมที่ไปถายคลิปมั่ง 

ที่เราตรวจสอบพบเจอก็มี ซึ่งสวนใหญแลว เราก็จะไดใหเจาคณะปกครองจัดการ จัดการก็คือวา ถา

เปนลักษณะที่ไมถึงกับผิดในขอตองหาม เราก็วากลาวตักเตือน แตถามันผิด สวนใหญแลว เราก็ใหสึก 
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เทาที่ผานมา 70% ก็คือใหสึกเลย” นพรัตน เบญจวัฒนานันท ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา

แหงชาติ ตอบ 

 “แลวลิมิตกอนที่จะตัดสินใหสึกมันอยูที่ตรงไหนครับ” ผมถามตอ 

“ตองถามกอนวา คุณเขาใจเรื่องเพศที่สามแคไหน เชน หน่ึงเปนชาย แตใจเปนหญิง กับ

สองน่ีเปนชาย แตรายกายออกไปในลักษณะหญิง และสาม คือปกติ แตจิตใจเปนทั้งสองอยาง ซึ่งใน

ทั้งหมดน้ี บางคนรางกายผิดปกติ แตจิตใจไมไดเปน ไมมีการแสดงออก ปกติทุกอยาง อยางน้ีเราก็ถือ

วาไมเปนไร 

แตทันทีที่พบวา จิตใจเปนหญิง แลวก็มีพฤติกรรมในเรื่องที่ไปมั่วสุมทางเพศ ไออยางน้ี

ไมไดแน ก็ตองใหสึก การตรวจอยางน้ี บางทีมันตรวจไมเจอ เพราะตอนมาน่ีก็พูดจาดีปกติทุกอยาง” 

ผ.อ.นพรัตนตอบดวยเสียงที่ซอนความมาดเขมไว 

“สวนมากรองเรียนมากทางไหน อยางไรครับ” ผมถามทานตอทันที 

“ทางสื่อก็มี แตอยางชวงหลังที่เราเจอเองเยอะก็คือ การถายคลิปลงเฟซบุค เพราะพวกน้ี

จะชอบโชว” ผ.อ.นพรัตนตอบ 

ผมกลั้นใจถามทานวา “อยางน้ีมันถือเปนการกีดกันเพศที่สามไมใหบวชหรือเปลาครับ” 

ซึ่งทานก็สวนกลับดวยนํ้าเสียงที่ย่ิงเขมข้ึนไปอีกวา “เราไปคิดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน มัน

ไมไดหรอก เพราะวา ไอสิทธิอยางน้ี ถามันไปลิดรอนสิทธิคนอื่น แลวมันทําใหภาพ หรือองคกร

สวนรวมเสื่อมเสีย มันก็ตองเปนขอหาม อันน้ี เราจะไปพูดอยางน้ี มันไมได เพราะวา สมัยกอน มันก็มี

ภิกษุณี ซึ่งเขาก็ยังมีอยูจนถึงปจจุบัน เขาก็ไมไดหามอะไร” 

“ถาเทียบเปนเปอรเซ็นตจากการรองเรียนทั้งหมด การรองเรียนที่เกี่ยวกับพระตุดเณร

แตวน่ีอยูที่กี่เปอรเซ็นตครับ” ผมถาม 

“ถาพูดถึงในภาพรวมรอยเปอรเซ็นต เปนพฤติกรรมของพระทั่วไปสักแปดสิบ เกี่ยวกับ

เรื่องพฤติกรรมอยางน้ีสักย่ีสิบเอง” ผ.อ.สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติตอบ 

“แลวมีนโยบาย หรือมาตรการอะไรบางครับ ที่ใชจัดการกับเรื่องน้ี” ผมถาม 

“อยางที่ผมบอก เราตองมาจําแนกกอนวา ที่เราพบเห็น เขามีพฤติกรรมเกิดข้ึน มันมา

จากสาเหตุอะไร ถาเกิดจากความผิดปกติทางรางกาย และตัวเองปรับแกไมได ก็คงตองขอใหลาสึก 

แตถามันเปนความผิดปกติทางรางกาย แตวาจิตใจไมไดเปน แลวก็ตัวเองก็ไมไดมี

พฤติกรรมอยางน้ัน ก็โอเค ก็ไมมีปญหา พระผูใหญก็มีหลายรูปที่คอนขางที่จะดูเหมือนออนชอย นุม

น่ิม แตทานไมมพีฤติกรรม และก็การแสดงออกอะไรอยางน้ัน เราก็ถือวา เปนปกติไป 

กับอีกสวนหน่ึงที่ตองเพิ่มความเขมงวดก็คือ อุปชฌาย ตองเขมงวดในการตรวจสอบกอน

วา ใครที่จะบวช มีลักษณะที่ผิดปกติอะไรอยางน้ีไหม แลวก็ตองใชวิจารณญาณวา เหมาะสมไหมที่จะ

ใหบวช เพราะวา ถาบวชแลว ตอไปภายภาคหนา มันก็เปนภาพลบที่กระทบได เราตองตัดสินตอนน้ัน 
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หรือตองคอยดู 

แตสวนใหญที่เกิดข้ึน ผมก็ยอมรับวา บางทีตางจังหวัดก็ยอหยอนนิดหนอยในเรื่องของ

การตรวจสอบ หรืออยางบางที พฤติกรรมมันยังไมแสดงออก คนบางทีอยูดวยกัน ถาเรียนในหอง

เดียวกัน อาจสักเทอมหน่ึงถึงจะคอยเห็น” ผ.อ.นพรัตนตอบ 

ทานนพรัตน กลาวแสดงความเห็นสวนตัววา “ถาจะบวชเพื่อไปทําหนาที่ แลวก็ปฏิบัติ

ตนใหเปนตัวอยางแบบพระจริงๆ ก็ตองมองวา แลวตัวคนๆน้ัน เขาแสดงออกยังไง เหมือนอยางที่ผม

บอก ถาจิตใจมันไมมีไอเรื่องอยางน้ีนะ ถึงแมวารางกายจะผิดปกติอะไรยังไง อยางน้ีมันก็ไมไดถือวา

เปนโทษอะไร  

แตวาถาผิดปกติแลวเขามาแสดงออกตรงกันขาม เชน เปนเพศชาย แตวาพอบวชแลวทํา

เปนพระผูหญิง เปนพระกะเทย พูดจา หรือมีพฤติกรรมที่ไปเหมือนผูหญิงสตรีเพศ มันไมใช ตองอยา

ลืมวาพระ คือ นักบวชที่ละแลว จะมาหมกมุนในเรื่องทางกามอารมณ หรืออะไรอยางน้ีมันไมได 

ทีน้ีถาบุคคลคนๆน้ันมาอยูในสมณเพศ แลวมีพฤติกรรมแสดงออกอยางน้ัน ก็แสดงวา 

มันขัดกับขอบังคับอยูแลว ก็ไมควร จริงๆคนที่มีลักษณะเปนเพศที่สาม ผมวาก็เปนคนดีเยอะแยะไป 

ซึ่งก็ไมจําเปนที่ตองมาอยูในสมณเพศ เขาก็สามารถที่จะชวยทํานุบํารุงศาสนาได อยางเชนเปนอุบาสก 

อุบาสิกาทั่วไป ก็มีเยอะแยะไปที่ดีๆ” 

“ผูชายแทๆจะบวชไดเลยทันที อยางน้ีมันเหมือนไมยุติธรรม กับเพศที่สามหรือเปลาครับ 

ที่มีขอแมกฎเกณฑเยอะแยะ และถูกเพงเล็งมากกวา” ผมถาม 

ทานนพรัตนตอบทันทีวา “ไมหรอก ตอนหลังก็จะสังเกตไดวา ที่เคยมีขาว ที่เปนมิสทิฟ

ฟาน่ี เห็นไหมเราก็โอเค เพราะเขาไมไดแสดงออกถึงเรื่องของจิตใจ หรือพฤติกรรมอยางน้ัน อยางน้ีก็

โอเค ยกเวนเพศหญิงเทาน้ันเอง ที่ไมสามารถบวชไดในคณะสงฆไทย” 

“ทางเถระสมาคมเคยประชุมพูดคุยกันในเรื่องน้ีไหมครับ” 

“พวกทานก็ถือวา พระธรรมวินัยมันเปนขอบัญญัติที่ชัดเจนอยูแลว ต้ังแตสมัยพุทธกาล 

แตพวกทานก็ใจกวาง คือไมไดหมายความวา หามเด็ดขาด อยางที่ผมบอก ทุกอยางมันอยูที่พฤติกรรม 

กับการแสดงออก และจิตใจที่ไปหมกมุนเกี่ยวกับเรื่องอยางน้ีอะไรไหม ถาไมมี มันก็ไมเปนปญหา 

แตอยางที่เปนขาวมันชัดไง เชน ไปเสพกามกัน ไปมั่วสุมกัน หรือวาเดินแลวก็ทําทาจริต

จะกานที่มันไมใชอยูในเพศที่คิดวาควรจะเปน”ผ.อ.นพรัตนกลาว 

“คิดวาทางออกที่ทําใหทุกฝายพอใจ รวมถึงตัวภิกษุสามเณรเพศที่สามเอง ควรจะเปน

แบบไหนอยางไรครับ” ผมถาม 

“ก็อยางที่ผมพูดไงวา ในหลักของเรา เราไมไดปดกั้น หลักของเรา คือ ผูที่ทําหนาที่เปน

พระภิกษุ หรือสามเณรก็คือ ทายาทที่ตองไปทําหนาที่ในการเผยแผ ใหการอบรมสั่งสอนคน 

เพราะฉะน้ัน ถาคนที่เปนที่สามที่สนใจในเรื่องน้ี ก็สามารถที่จะศึกษา และปฏิบัติตนได แตไมจําเปนที่
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จะตองไปทําหนาที่น้ี เทาน้ันเอง 

ตัวเองก็สามารถที่จะไปศึกษา เราไมไดปดกั้นเรื่องการศึกษา การเขาถึงนิ เขาสามารถ

เปนไดหมด เพียงแตวา ผมขอยกตัวอยางการทําหนาที่อะไรสักอยางที่มีมันลักษณะเฉพาะ อยางเชน 

การเปนตํารวจ รางกายตองสมบูรณแข็งแรง แลวอยูๆขาขาดขางหน่ึง จะไปเปนตํารวจ มันก็ไม

เหมาะสม 

อันน้ีก็เหมือนกัน ถาคิดวา เปนถึงในระดับที่มันเปนขอตองหามแลว ก็ไมไดหมายความวา 

เขาจะเขาถึงพระพุทธศาสนาไมได เขาก็สามารถที่จะเปนอุบาสก อุบาสิกาที่ดีได แลวก็สามารถที่จะ

เขาศึกษา และก็ปฏิบัติได เพียงแตไมใชเปนผูทําหนาที่เทาน้ันเอง เราเปดกวางอยูแลว” ผ.อ.นพรัตน

ยังคงพูดยํ้าความคิดเดิมของทาน 

สาธุ… 

1.4.4 วิจักขณ พานิช นักวิชาการดานศาสนา 

ปจจุบัน นักวิชาการรุนใหม ไมวาจะแขนงไหน ดานไหน สวนใหญเริ่มที่จะคิดตาง หรือ

คิดไมเหมือนกับสิ่งที่สังคม หรือผูคนในอดีตคิดข้ึนมา กําหนดข้ึนมา หน่ึงในน้ันคือ วิจักขณ พานิช 

นักวิชาการดานศาสนารุนใหมที่มีความคิด และมีกลวิธีในการพูดการใชภาษาเพื่อถายทอดสิ่งที่ตัวเอง

ตองการจะสื่อใหผูอื่นไดรับรูในแบบที่ไมเหมือนใคร 

ณ ใตตึกของอาคารเรียน คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วิทยาเขตทา

พระจันทร ผมกําลังมองทองฟาที่วันน้ีชางแสนสดใส ไรเมฆหมอก ซึ่งมันทําใหเห็นสีสันของธงชาติไทย

ที่กําลังปลิวสะบัดพัดพริ้ว  บนยอดของโดมธรรมศาสตรอยางเดนชัด 

“มุมมองความเห็นเรื่องภิกษุสามเณรเพศที่สาม เกี่ยวกับการบวช” ผมถามคุณวิจักขณ 

ขบถนักวิชาการที่กําลังน่ังอยูตรงหนาผมแลว 

“ขอพูดถึงเรื่องการบวชกอน สําคัญก็คือวา ณ ตอนน้ี การบวชทุกวันน้ีมันมีอยู 2 แบบ 

คือ คนที่บวชเรียน อาจจะเปนลูกชาวบานที่บวชเพื่อเรียนหนังสือ ไมไดตองการบรรลุธรรม ตรงน้ีผม

รูสึกวา ปญหาของพระตุดเณรแตวที่เรามองเห็นกันเยอะๆ ก็คือ โซนน้ี พวกเยาวชน สามเณร คนที่มา

บวชเพื่อเรียนหนังสือ เปนลูกชาวบานธรรมดา คือถาเรายืดหยุนวา มันมีลักษณะของการบวชเรียน 

บวชเพื่ออัพสเตตัสสถานะทางสังคม เราก็ตองยอมรับวา มันมีคนประเภทน้ีอยู ซึ่งเราก็ตองเห็นวาเปน

หลักสมมติสงฆ คือเห็นวาเขาก็เปนมนุษยเหมือนเรา เขาไมไดตองการจะบวชเพื่อแบบวา บรรลุธรรม 

เราก็ตองยืดหยุนกับเขา 

แตวามันก็จะมีอีกประเภทหน่ึง ที่เขาตองการบวชเพื่อจะบรรลุธรรม บวชจริง บวชจัง

อะไรอยางน้ี ซึ่งผมมองวา ตรงน้ันมันก็ไมใชประเด็นแลว ทุกคนมันก็มีสิทธิ คือยังไงก็ตาม ผมมองวา 

มนุษยทุกคนมีสิทธิบวช” คุณวิจักขณตอบ 

“ไมกลัวเรื่องความประพฤติสวนตัวของพระตุดที่อาจทําใหศาสนาเสื่อมเสียไดหรอครับ” 
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ผมถามตอทันที 

“คือจริงๆผมไมคอยพูดเรื่องพวกน้ีเลยนะ เพราะสําหรับผม ผมวาเรื่องน้ีมันไมใชประเด็น 

ผมรูสึกวา ปญหาเรื่องพระตุดเณรแตวจริงๆที่มันระคายเคืองสายตาคนมากๆ คือทุกวันน้ี จริงๆที่มเีปน

ปญหามากๆ คือมันระคายเคือง มันทําใหคนรูสึกวา มันไมเหมาะสม รูสึกแบบวา อะไรวา โผลข้ึนมา 

มันเลยทําใหรูสึกขัดใจ 

ผมวาปญหาที่แทจริงมันเกิดข้ึนก็เพราะวา ความสัมพันธระหวางคนที่บวชกับครูบา

อาจารยมันหางกัน คือวัดแตละวัดไมสามารถที่จะมีความสัมพันธที่แบบวาเปนมนุษย ใกลชิดกัน ครูบา

อาจารยซึ่งมีฐานะเหมือนเปนผูปกครอง คอยอยูใกลๆขัดเกลาพระลูกศิษย ก็ไมไดอยูใกลชิดมากพอ 

ทุกอยางมันกลายเปนเรื่องของกลไกทางราชการ กฎเกณฑทางราชการ กฎเกณฑทางพระธรรมวินัย ที่

ไมใชเปนมนุษย 

ทุกอยางมันเปดอิสระ จะผิดก็ผิดไปตามพระธรรมวินัย ผิดไปตามกฎหมาย ผิดไปตาม

คานิยมทางสังคม ซึ่งผมวาจริงๆแลว มันควรจะมีวิธีการปฏิรูปอะไรบางอยาง ที่ทําใหความสัมพันธ

ระหวางคนที่มาบวชกับครูบาอาจารย มันใกลกันมากข้ึน 

ซึ่งตรงน้ีผมขอชูประเด็นเดียว คือ เรื่องของการแยกรัฐกับศาสนาออกจากกัน ศาสนาควร

จะแยกออกมาจากอํานาจรัฐ เพราะวา ทุกวันน้ี โครงสรางคณะสงฆมันถูกผูกติดอยูกับอํานาจรัฐ 

เพราะฉะน้ัน พอมันถูกผูกติดกับอํานาจรัฐแบบน้ี โครงสรางการปกครองของวัดตางๆ มันก็จะเปน

ระบบราชการหมด ทุกอยางก็จะอิงตามกฎระเบียบของราชการ มีเจาอาวาส มีรองเจาอาวาส แทนที่

มันควรจะเปนแบบวา ลูกศิษยคนน้ีอยูกับอาจารยคนใด มาจากสํานักไหน” คุณวิจักขณรายยาว 

“แลวตองเปลี่ยนอยางไรบางครับ” ผมถามตอ 

“พุทธศาสนาสมัยกอน มันเปนพุทธศาสนาที่แบบเปนมนุษย คลายๆวา ถาคุณบวชกับ

ใคร คุณก็จะมีคนน้ันเปนอุปชฌาย เขาก็จะดูแลคุณอยางใกลชิด ไมวาคุณจะเปนบวชสามเณร เรียน

หนังสือ หรือคุณจะบวชเปนพระ คุณก็จะถูกดูแลดวยสังฆะ ดวยอุปชฌาย ครูบาอาจารย เพราะฉะน้ัน 

สังฆะมันก็จะมีพระธรรมวินัยคอยดูแล สังฆะก็จะตรวจสอบกันเอง และตรวจสอบตัวเอง คือมันจะมี

ความใกลชิดเหมือนเปนครอบครัว เหมือนเปนมนุษย 

ทีน้ีถาเกิดวาคุณเปนพระตุดเณรแตว มันก็ไมใชเรื่องที่เปนปญหาหรอก อยางนอยคุณก็

จะอยูในสมณสารูป คุณก็จะไมสามารถมาน่ังถายคลิป โชวอวดอะไรที่มันเกินเลย เพราะวา คุณมี

ผูปกครอง มีอุปชฌายครูบาอาจารยคอยดูแลตรวจสอบอยู สิ่งเหลาน้ีมันเปนลักษณะของการสืบทอด

พระธรรมวินัยตามสายปฏิบัติ แลวก็แตละสายปฏิบัติ มันก็จะมีความหลากหลาย มีความเปนพระเปน

มนุษยอยู 

“อยางน้ีเรียกไดวา ถาเราแกที่โครงสรางแลว ผลลัพธมันก็จะสามารถไปแกปญหาเรื่อง

พระตุดไดเลยหรอครับ” ผมถาม 
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“ใช คือเขาใจไหมวา พอโครงสรางมันเปนแบบน้ี มันทําใหทุกอยางไมเปนมนุษยไปหมด 

มันก็จะเปนเรื่องของกฎเกณฑ กฎระเบียบ แลวมันก็จะมีคําถามแบบวา ถูกหรือผิดตลอดเวลา และ

เวลาคนมองศาสนาก็จะมองในแงที่วา มีดานที่บริสุทธ์ิ กับดานที่ไมบริสุทธ์ิ พระตุดเณรแตวก็จะอยูใน

สวนของดานที่ไมบริสุทธ์ิ 

แตสําหรับผม ผมรูสึกวา ถาเราใหอิสระในเรื่องของสายปฏิบัติ แลวมีความเปนมนุษย

ของสังฆะ มีการตรวจสอบกันเอง ตรวจสอบกันและกันมากข้ึน และพระก็จะสัมพันธกับชุมชน 

สัมพันธกับชาวบานมากข้ึน กระจายอํานาจของคณะสงฆออกไป มันก็จะทําใหทุกอยางถูกตรวจสอบ

แบบกันและกันไป และมันก็จะมีความยืดหยุนของมันเอง 

ทําไมสมัยกอน สายปฏิบัติทางภาคเหนือ มันจะมีพระตุดเจา ซึ่งพระพวกน้ีจะมีลักษณะ

แบบเปนหญิงนิดๆ ตุงต้ิงๆ มีความออนชอย พูดจาเพราะ ทาหนาขาว เวลาเทศนก็จะมือไมออก แต

คือเขาก็จะมีลักษณะของความเปนพระ และก็ยังไดรับการเคารพอยู 

ถาเราสามารถที่จะใหมีพระที่มีสมณะเปนเพศที่สาม หรือมีความกระตุงกระต้ิงนิดหนอย 

ผมวามันก็ดีนะ มันก็ทําใหเรารูสึกวา มันมีความยืดหยุนในความเปนพระอยู แตสําคัญก็คือ เรามองวา

ตรงไหนมากกวา ที่มันเปนพระ” คุณวิจักขณกลาว 

“สรุปก็คือ สวนตัวคุณวิจักขณเห็นวา พระตุดเณรแตวบวชได ไมเปนปญหา แตปญหา

จริงๆมันอยูที่โครงสรางมากกวาหรือยังไงครับ” ผมถามเนนอีกรอบ 

คุณวิจักขณ กลาวยํ้าสิ่งที่ตองการจะสื่อวา “อยางแรกคือ การที่เขาเปนตุดเปนแตว มัน

ไมไดเปนปญหาของเขาไง แลวสมมติวา ถาเขาเปนตุดเปนแตว แลวเขาตองเปนพระ มันก็ไมไดเปน

ปญหาของเขาอีก และมันก็ไมควรจะมีกฎเกณฑอะไรที่จะไปกีดกันเขาออกไปจากความเปนสมณะ 

ผมกลับคิดวา ทํายังไงใหมันเกิดบรรยากาศของการที่ เมื่อคุณไปอยูในเพศของบรรพชิต

แลว คุณไดใชบรรยากาศตรงน้ันในการศึกษาเลาเรียน ภาวนา หรืออยูในสังฆะ โดยที่คุณเคารพกัน

และกัน มีการตรวจสอบ และก็มีการเรียนรูจากครูบาอาจารยจริงๆ สุดทายคุณก็จะอยูในสมณสารูป 

มันก็จะมีระบบการตรวจสอบตัวเอง และตรวจสอบกันเอง 

โอเค คุณอาจจะเปนแตว คุณอาจจะหื่น แตมันก็จะทําใหคุณสามารถอยูในครรลองได 

แตถามวา มันจะทําใหคุณหมดแพสช่ันไปเลยในชีวิตไหม ผมวาก็ไมนะ มันไมนาจะเปนอยางน้ัน หรือ

วาจะทําใหคุณแบบวา เปลี่ยนเพศไปเลยไหม ผมวาก็ไมนาจะใช 

อยางศาสนาคริสต เขาก็เปลี่ยนไปต้ังเยอะแยะแลว แตกอนน่ีเขามองแมกระทั่งวาแบบ 

เกยน่ีคือตกนรกหมกไหม พระเจาไมรัก แตอยางวันน้ีเห็นไหม โปปเขาก็เปลี่ยนทัศคติกันไปหมดแลว 

แตศาสนาพุทธบานเรา มันกลายเปนวา ลาหลังเขาไปทุกที เรากลับกลายเปนมองวา กฎเกณฑที่

ตีความจากความคิดเรา มันสําคัญกวาความเปนมนุษย ซึ่งเรื่องพวกน้ี จริงๆแลว เขาไมไดแครกันเลย

ในสมัยกอน เขาไมไดมาน่ังแคทิกอรี่กันวา ไอคนน้ีมันเปนเพศที่เทาไหร 
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สุดทายมันคือเรื่องของความสัมพันธระหวางครูบาอาจารยกับลูกศิษย ถาคุณมีความต้ังใจ

จริงที่อยากจะบวช คุณมีความต้ังใจจริงที่อยากขัดเกลาจิตใจของตนเอง คุณก็บวชได แลวเอาเขาจริงๆ 

พระบางคนก็บวชให พระบางคนก็ไมยอมบวชให แตถาพระคนน้ีไมยอมบวชให เราก็ไปบวชกับพระ

คนอื่นก็ไดอีก คือมันไมมีกฎเกณฑตายตัว และสุดทายทุกวันน้ีมันกลายเปนเรื่องที่เราตองมาถกเถียง

กันในเชิงหลักการ กฎเกณฑของพุทธเถรวาท ซึ่งมันไมมีอยูจริง 

แลวปจจุบันมันก็กลายเปนพุทธเถรวาทแบบรัฐ ที่ใชอํานาจในการตัดสินคนวา คนไหน

เขาขาย คนไหนไมเขาขาย คนไหนถูก คนไหนผิด มันก็เลยไปกันใหญ แตสําหรับผมนะ รื้อโครงสรางน้ี

ออกไปใหหมด ทําใหศาสนาแยกออกจากรัฐไปเลย แลวก็เปนอิสระกลายเปนศาสนาของประชาชนอีก

ครั้งหน่ึง วัดไหนจะทําอะไรยังไง ก็เปนอิสระของวัดน้ัน และผูสนับสนุน ก็ใหสนับสนุนกันไปเอง” 

“อาว ถาเปนอยางน้ี มันก็อาจจะมีชองโหวใหคนกระทําความผิดสิครับ” ผมพูดดวย

นํ้าเสียงที่แฝงไปดวยความฉงน 

“ก็ตรวจสอบมาตรฐานเดียวเหมือนอยางมูลนิธิ เหมือนองคกรอะไรตางๆ ถาเกิดวา

ศาสนาน้ัน ไมไดละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนอื่น ก็อยูไป จะสอนอะไรก็สอนไป อาจจะมีองคกรอะไร

บางอยางที่เกิดจากการรวมตัวกันของคนในศาสนาน้ัน มีการสังคายนากันอยูเรื่อยๆ มีการดีเบต เพื่อ

ปฎิรูปหลักธรรมคําสอนใหมันสอดคลองกับบริบท แตไมใชวา ถาเกิดคุณไมเช่ือตามฉัน คุณเห็นไมตรง 

เราตองกําจัด มันก็ไมได เพราะสุดทาย เราก็ตองอยูรวมกันไป” คุณวิจักขณตอบ 

“แลวถาเกิดอนาคต แบบบางคนที่แตงหนาทาปาก เขียนค้ิว เขียนตา พูดงายๆคือมาเต็ม 

คุณวิจักขณรูสึกอยางไรครับ” ผมถาม 

“ก็รูสึกเฉยๆ ผมมองวา เขาก็เปนเหมือนสมมติสงฆ สมมติสงฆในแงน้ีก็คือ เขาก็เปน

มนุษยคนหน่ึง ที่อยูในเพศบรรพชิต แลวเขาก็คงอยูในชวงของการศึกษาหาความรู เขาอาจจะได

ภาวนาบาง ซึ่งมันก็ดี ทําใหเขามีสมดุลและความสุขในชีวิตมากข้ึน และสามารถที่จะเอาความเปน

ปกติสุขตรงน้ีไปสอนหรือไปถายทอดใหคนอื่นตอได 

แตที่มันเปนปญหาทุกวันน้ี ก็เพราะวา เรามีมาตรฐานสูงเกินไป คือเราไปมองภาพวา 

พุทธศาสนาของชาติมันควรจะเปนแบบน้ีๆ ซึ่งมันไมมีภาพของพระตุดเณรแตวอยูในน้ันไง แตถาเกิด

เราคุนเคยกับเรื่องพวกน้ีมากข้ึน สมมติวา คุณไปปฏิบัติธรรมที่ไหน ก็มีคนที่แบบกระตุงกระต้ิงมา

ปฏิบัติธรรมทุกที่ คุณก็จะมองวา มันเปนเรื่องธรรมดา เพราะทุกที่ก็ลวนมีคนที่แบบน้ีมาปฏิบัติธรรม 

พระสงฆไมควรจะเปนพระอิสระ พระสงฆควรจะมีอุปชฌาย มีครูบาอาจารย อยางผมที่

สอนเรื่องศาสนา ผมก็จะบอกอยูเสมอวา การเรียนเรื่องศาสนาอยางลึกซึ้ง คุณควรจะตองมีครู” คุณ

วิจักขณตอบ 

“แลวอะไรที่มันเปนตัวช้ีวัดวา พระคนน้ันเปนครูแลว มีความพรอม ความเหมาะสม ที่จะ

บวชใหคนอื่น” ผมถามตอทันที เสมือนวาเปนเด็กข้ีสงสัย ชางซักชางถาม 
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ดานคุณวิจักขณ ก็ทําหนาที่เปนผูใหญที่ตอบคําถามเด็กข้ีสงสัยไดดีมาก “ก็น่ีไง ทุกวันน้ี

มันก็ไมมี เพราะวาเรามีศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ พอมีใครอางวานับถือพุทธ เปนอาจารย ก็

ไดรับการนับถือไปหมด มันเหมือนใครก็อางได ใครจะสถาปนาตัวเองเปนครูบาอาจารย ก็ไดหมด 

เหมือนกับมันไมมีระบบตรวจสอบเลย 

ปจจุบันเปาหมายในการบวชมันมีหลากหลาย บวชเพื่อเรียนหนังสือ บวชเพื่อเลื่อน

สถานะทางสังคม บวชเพื่อบรรลุนิพพาน แตเอาจริงๆคนที่บวชเพื่อบรรลุนิพพานมันนอยมาก แต

เปาหมายที่หลากหลายตรงน้ันมันก็ไมเปนปญหา ปญหาสําคัญมันอยูที่โครงสราง แตคุณไมตองไป

คาดหวังโครงสรางระดับชาติ เอาแคแกโครงสรางระดับวัดเฉยๆก็ได คุณแกตรงน้ันก็ได ทํายังไงให

โครงสรางที่แบบท็อปดาวน มันกลายมาเปนโครงสรางแบบเชิงกระจายอํานาจ” 

“ถาอยางน้ัน ก็ไมจําเปนตองมีสังฆราช หรือวามหาเถรสมาคมหรอครับ” ผมถาม 

“ไมจําเปน ไมตองมี ก็ดูแลกันดวยระบบความสัมพันธของครูบาอาจารยกับลูกศิษย” 

คุณวิจักขณตอบอยางรวดเร็ว 

คุณวิจักขณ ซึ่งเครื่องกําลังติด กลาวตอวา “ผมแนะนําคนที่อยูในอํานาจ ครูบาอาจารย 

อุปชฌาย บุคลากรทางศาสนา นักวิชาการดานศาสนา ผมแนะนําวา เวลาเราศึกษาเรื่องศาสนา พระ

ธรรมวินัย หรือหลักธรรมคําสอนเองก็ตาม ฝกที่จะตีความใหมันเปนมนุษยมากกวาน้ี เปดรับกับความ

เปนมนุษยที่หลากหลาย และก็มองไปที่แกนคําสอนในเรื่องของความกรุณาตอเพื่อนมนุษย รวมถึงการ

ขัดเกลาจิตใจ 

อีกอยางหน่ึงก็คือ เรื่องการตีความคําสอน เรื่องของการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับศาสนา 

มันตองสามารถที่จะดีเบตได ถกเถียงกันได มีการตีความที่หลากหลาย เปดเสรีภาพใหทุกคนไดตีความ

พระวินัย ที่มันสอดรับกับความเปนจริงมากข้ึน 

คนทุกคนก็มีกิเลสเหมือนกันหมด แตวาพื้นฐานของคนทุกคนมีความดีงาม คนทุกคน

สามารถเรียนรูได คนทุกคนมีหัวใจที่งดงาม ถาเขาไดโอกาส เมื่อคุณมองอยางน้ีแลว ไมวาคุณจะเปน

เพศไหน คนทุกคนก็มีกิเลส มีความตองการทางเพศ ไมวารสนิยมคุณเปนยังไง คุณก็สื่อสารสัมพันธได

กันหมด 

ฉะน้ัน ผมมองวา สมมติวาคุณเปนอุปชฌาย แลวคุณมีคนมาขอบวช คําถามแรก คือ คุณ

จะใหเขาบวชหรือเปลา คุณก็คุยกับเขาดีๆวา เจตจํานงการเขามาบวชของเขาคืออะไร แลวการที่คุณ

มาบวช มันจะชวยไหม ในการตอบสนองเจตจํานงน้ัน 

หรือถาเกิดวาเขาตองการมาบวช คุณก็ตองสื่อสารวา มันจะตองมีการสวดภาวนานะ มัน

ตองมีการขัดเกลาตัวเองนะ มันไมใชทําอะไรตามใจตัวเองนะ มันตองมีสมณสารูปนะ ก็คุยกันดีๆ 

อยางเปนมนุษย เขาทําได ทําไมได คุณก็ตองดูแลเขา ขัดเกลาเขา เปนครูสอนเขา ดวยการแบบวา 

เคารพศักด์ิศรีของเขา เพราะฉะน้ันตรงน้ี ความสัมพันธมันก็จะเกิดข้ึน การเรียนรูจริงๆมันก็จะเกิดข้ึน 
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ความใกลชิดผกูพันก็จะเกิดข้ึน 

คุณไมดูถูกเขา เขาก็จะเคารพคุณ พอเขาเคารพคุณ เขาก็รักคุณ พอเขารักคุณ เขาก็

เรียนรูจากคุณ อยางน้ีความสัมพันธมันก็จะดีข้ึน เขาก็จะไดประโยชน ถามวาเขาจะไปไหนแรดไหม 

เขาจะไปแบบถายรูปลงคลิปแกผาอะไรอยางน้ีไหม เขาก็ไมทําหรอก ถาเขารักคุณในฐานะครูบา

อาจารย 

เพราะฉะน้ัน ผมมองวา บุคลากรทางศาสนาจะตองตีความ และตองมีทาทีสราง

บรรยากาศที่เปดกวางตอความเปนมนุษย ใหเกิดข้ึนในบริบททางศาสนาใหได และการตีความคําสอน 

การตีความธรรมวินัย มันก็จะมีความเปนมนุษยมากข้ึน แลวมันก็จะชวยหมดเลยทุกอยาง โครงสราง

อะไรเอยๆน่ี มันก็จะลดความเปนอํานาจนิยมลง” 

“แลวในอนาคต คิดวาวงการสงฆมีแนวโนมจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนหรือเปลา

ครับ” ผมถาม 

“ผมไมรู แตผมวาถามันยังเปนอยางตอนน้ีอยู อนาคตผมวา มันก็คงไมเปลี่ยนหรอก 

เพราะวา อํานาจสงฆทุกวันน้ีที่ใช เปนอํานาจในการปกปองตัวเองทั้งน้ันเลย แลวก็กีดกันคนที่เห็นตาง

ตลอดเวลา คนอยางผมน่ีเขาไมฟงหรอก แลวเอาจริงๆคนที่มีมุมมองแบบวา กลาที่จะวิจารณ

โครงสรางแบบน้ี เขาก็ตางคนตางอยู 

ผมก็เลยรูสึกวา เอาจริงๆแลว พระรุนใหมๆ ซึ่งก็มีนะ ผมก็เจอไมนอยนะ เขาก็ตองมี

ความกลาหาญมากข้ึน ที่จะตองพูดประเด็นเหลาน้ี อยางพระชายน่ีก็ใชได ทานก็มีความกลาหาญ 

พระรุนใหมๆที่ไมไดมีช่ือเสียง เรียน มจร.ไรอยางน้ี ผมไปเจอ ก็มีหลายรูปที่แบบเริ่มสนใจประเด็กพวก

น้ี 

และก็เริ่มรูสึกวาแบบ ถาพุทธศาสนายังเปนอยางน้ีตอไป มันก็จะเปนผลเสียทั้งหมด และ

มันก็จะไมมีสวนรวมทางสังคมและการเมืองเลย เปนอุปสรรคในการเติบโตของจิตสํานึกแบบ

ประชาธิปไตยดวย ไมเคารพตน ไมเคารพศักด์ิศรีในความเปนมนุษย 

ก็กลายเปนวา เอาศาสนามากดคน มาลดทอนความเปนมนุษยของคน มาปฏิเสธแงมุม

บางอยางที่มันเปนจริง แตเขาปฏิเสธ ซึ่งมันก็คือ การปฏิเสธการเปนมนุษยของเขาเอง มันก็ย่ิงทําให

บุคลากรทางศาสนาไมเปนมนุษย โครงสรางย่ิงไมเปนมนุษย และก็ย่ิงหนักเขาไปอีก 

คุณตองเริ่มมองวา เอาจริงๆแลว เวลาคุณภาวนา คุณก็รูวา คนทุกคนมันก็เหมือนกัน

แหละ เรามีความอยาก เรามีความตองการ เรามีความโกรธ ยังคงมีกิเลส แตอีกดานหน่ึง เราตอง

เช่ือมั่นวา มนุษยทุกคนมีพุทธะ มนุษยทุกคนสามารถจะเรียนรูได และก็มีความกรุณาเปนพื้นฐานใน

จิตใจ” คุณวิจักขณกลาว 

จากทองฟาที่ตอนแรกกําลังสดใส จูๆก็คอยๆหมองหมนจนกลายเปนสีเทา และในที่สุด 

ฝนก็เริ่มโปรยลงมา 
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ทายสุด สุดทาย เน่ืองจากฝนกําลังโปรยปรายลงมาอยางบาคลั่ง คุณวิจักขณพูดทิ้งทาย 

ดวยภาษาที่คมคายเปนเอกลักษณเฉพาะตัววา “มองคนใหเปนคน มองคนใหลึกลงไปในจิตใจเขา อัน

น้ีคือหัวใจเลยนะของบุคลากรทางดานศาสนา ทุกคนมีหัวใจที่รักที่จะเรียนรูในชีวิตของตัวเอง รักที่จะ

เรียนรูในชีวิตของผูคน คุณตองมองทะลุเขาไปใหเห็นความเปนคนของเขา คุณถึงจะสัมพันธกับเขาได 

คุณถึงจะเรียนรูกันและกันได แลวคุณก็จะคนพบวา ทุกคนเปนพระพุทธเจา แลวคราวน้ี คุณจะปฏิเสธ

เขาไดอยางไร หากเขาจะเขามาเปนสวนหน่ึงในพื้นที่ของพระพุทธศาสนา 

ผมมองวา เรื่องรูปแบบ เรื่องอะไรพวกน้ี มันเปลี่ยนแปลงได และมันควรจะตอง

เปลี่ยนแปลงดวย ใหมันสอดคลองกับโลกสมัยใหม ถามวาหลักๆของพุทธศาสนาเถรวาท ที่ไมควรจะ

เปลี่ยนแปลงคืออะไร มันคือเรื่องของความเรียบงายมากกวา ไมใชเรื่องของรูปแบบอยางน้ี หัวใจของ

พุทธศาสนาเถรวาท คือ ความเรียบงาย ความเรียบงายเพื่ออะไร เพื่อที่คุณจะไดสัมพันธกับคนอื่น รัก

คนอื่นได 

มองใหทะลุความเปนเขา ความเปนเรา ความเปนแตว ความเปนผูหญิง ความเปนผูชาย 

แลวทะลุเขาไปในความเปนคนของเขา แลวเราจะไดคนพบบรรยากาศของความเรียบงายในความเปน

มนุษย และผมมองวามันจะทะลุเรื่องพระตุดเณรแตว หรือเรื่องเพศไปหมด” 

“ขอใหฝนหยุดตกเร็วๆเถอะ สาธุ…” ผมพูดกับทองฟา 

 

1.5 บทท่ี 4 ทางสายกลาง 

ทุกคนยอมมีทางเดินเปนของตัวเอง ตางคนก็ตางทางเดิน แตกตางกันไปตามสถานะ บาง

เสนทางที่เลือกเดิน ทั้งที่สมัครใจและอาจจําตองเดินเพราะมีเหตุผลบางอยาง บางครั้งก็ยอมตองพบ

เจอกับอุปสรรค คนที่เดินตอไปไมไหว ในที่สุดก็อาจจะตองยอมแพและเปลี่ยนเสนทางไป หากแตคนที่

ยังคงมุงหนาไปตามทางของตนเอง ทายที่สุดแลว ทางแตละทางก็ยอมตองบรรจบกันที่ไหนสักที่ 

มาถึงตรงน้ี ภารกิจเดินทางตามหาและไขความฉงนของดอกบัวสีมวงก็ไดจบลงแลว และ

ถึงแมวาการพยายามศึกษาตามติดชีวิตภิกษุสามเณรเพศที่สาม รวมถึงการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ จะ

ทําใหผมรูสึกเหมือนเปนคนบา ทุกครั้งที่ลงพื้นที่หาขอมูล สายตาคนอื่นที่มองมา สายตาเหลาน้ัน

เหมือนดาผมวาไอบา ที่เปนเชนน้ีอาจจะเปนเพราะวา ทางเดินที่ผมเลือกเดิน คนอื่นๆเขาไมไมคิดจะ

เดินกัน 

เชนเดียวกับทางเดินของเหลาภิกษุสามเณรเพศที่สาม ซึ่งนอยคนนักที่จะเลือกเดินเสน

ทางน้ี เพราะมันเปนทางที่มันเต็มไปดวยอุปสรรค และกฎเกณฑขอจํากัดตางๆมากมาย รวมถึงสายตา

คนที่จับจองอยูตลอดเสนทาง ทั้งหมดทั้งมวลอาจจะพูดไดวา เปนเสนทางที่ไมนาพิสมัยเอาเสียเลย แต

ถึงกระน้ัน เขาหรือเธอเหลาก็ไดเลือกแลว 

คําถาม คือ ใครกันที่เลือกทางผิด พระตุดเณรแตวน่ันแหละที่ผิด หรือวาผมเองที่ผิด หรือ
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อาจจะเปนใครก็ไดสักคนที่ผิด หรือจริงๆแลว มันไมมีใครหรอกที่เลือกทางผิด หากเขาและเสนทางที่

เขาเลือกเดิน ไมไดทําใหใครเดือดรอน 

พระพุทธเจากอนที่จะตรัสรูและปรินิพพาน พระองคก็เคยลองถูกลองผิดมาหลายครั้ง 

กวาจะพบเสนทางที่ถูกตอง ทางที่ซึ่งไมตึง หรือไมหยอนจนเกินไป ทางที่เรารูจักกันดีในช่ือ “ทางสาย

กลาง” และเราชาวพุทธก็ตางหวังวาจะไดพบมันเขาสักวัน 

แตเราไมตองถึงขนาดคาดหวังที่จะเจอทางสายกลาง เพื่อมุงหนาสูการตรัสรูและ

ปรินิพพานหรอก เพราะน่ีมันไมใชยุคเมื่อ 2500 กวาปกอน ยุคน้ีมันเปนยุคที่สิ่งย่ัวยุ กิเลศตัณหา 

อบายมุขตางๆเยอะแยะเต็มไปหมดผมวา การที่เราปรับตัว หรือปรับเปลี่ยนทัศคติเพื่ออยูรวมกับคน

อื่น ไมไปเบียดเบียนคนอื่น และใหโอกาสคนเหลาน้ันที่แตกตางจากเราไดมีที่หายใจ ไดมีที่ยืนในสังคม

บาง ผมวาน่ันก็หมายถึง เรากําลังเดินอยูบนทางสายกลางแลว 

เช่ือผมเถอะวา ถาคนเราสามารถเลือกเกิดได หรือสามารถเสกนูนเสกน่ีได โลกน้ีคงไมมี

ความแตกตางหรอก โลกน้ีคงไมมีคนจน มีแตคนรวย โลกน้ีคงไมมีคนข้ีเหร มีแตคนหนาตาดี แตโลกที่

เรากําลังอยู มันเปนโลกแหงความจริง ฉะน้ันเราตองรูจักยืดหยุนไปตามแรงโนมถวงของโลก และ

เรียนรูที่จะอยูกับมันซะ 

กอนที่จะอําลากันไป ผมมีกลอนต๋ิมๆที่แตงข้ึนเอง ขณะที่กําลังน่ังเพลินๆอยูบนรถเมล

รับสงนักศึกษา ซึ่งออกเดินทางจาก มจร. วังนอย สูสนามหลวง 

เกิดเปนตุดแทจริงแสนลําบาก 

เปนข้ีปากนินทามาแตไหน 

หนีมาบวชก็ถูกสวดสงทันใด 

แสนปวดใจเกิดเปนตุดโดนรังแก 

สาธุ… 

 

2. การจัดหนา 

การจัดหนา (page making) เปนการนําองคประกอบตางๆ ไดแก ขอความ ภาพ รูปวาด 

มาวางลงบนแมแบบ ทั้งน้ีโดยมีหลักยึดวารูปเลมที่ไดมีการกําหนดใหเปนแนวคิดหลัก (core 

concept) แลว เดินเน้ือหาไปตามน้ัน ไมแกไขหรือดัดแปลง การจัดหนาบนแมแบบจะปรับเปลี่ยนได

ในกรณีที่เปนแนวคิดรอง (minor concept) เทาน้ัน 
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ภาพ 5-1 อารตเวิรก ปกหนา - ปกหลัง 

 

    

ภาพ 5-2 อารตเวิรก เครดิต – คํานํา 
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ภาพ 5-3 อารตเวิรก สารบัญ 

 

ภาพ 5-4 อารตเวิรก บทนํา 
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ภาพ 5-5 อารตเวิรก บทพระสราลักษณ โพธ์ิทอง 

ภาพ 5-6 อารตเวิรก บทสามเณรจตุพงษ ย่ีโถ
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ภาพ 5-7 อารตเวิรก บทสี่ทหารเสือแหงชมพูทวีป 

 

ภาพ 5-8 อารตเวิรก บททางสายกลาง 
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การตรวจแกและตกแตงตนฉบับ 

การตรวจแกและตกแตงตนฉบับ (editing & finishing) เปนกระบวนการหลังการ

ออกแบบจัดหนาเสร็จสมบูรณ ในข้ันตอนน้ีจะทําการตรวจสอบแกไข ความถูกตองขององคประกอบ

ตางๆ ของหนังสือ ไมวาจะเปนความถูกตองของตัวสะกด เครื่องหมาย ตางๆ ภาพประกอบ ตามที่ได

กําหนดไวใหเปนรูปแบบเดียวกัน ตลอดจนความเรียบรอยสวยงามของการจัดหนา ถือเปนการ

ตรวจทานครั้งสุดทาย กอนจะสงงานเขาโรงพิมพตอไป 
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บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

โครงการจัดทําหนังสือสารคดีภิกษุสามเณรเพศที่สาม เพื่อจัดทําสารคดี ‘พระนะจะ’ มี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมและเรื่องราวชีวิตของภิกษุสามเณรเพศที่สาม เพื่อเปนสื่อกลางใน

การนําเสนอขอมูล ความคิดเห็นจากบุคคลที่อยูในแวดวงพระพุทธศาสนาตอประเด็นน้ี และเพื่อ

นําเสนอสารคดี “พระนะจะ” ผานหนังสือเลม 

โครงการจัดทําหนังสือสารคดีภิกษุสามเณรเพศที่สาม ใชเวลาดําเนินงานทั้งสิน 8 เดือน 

โดยผานการลงพื้นที่หาขอมูล และศึกษาขอมูลเอกสาร กวาจะสําเร็จออกมาเปนช้ินงานตองผาน

ปญหาและอุปสรรคหลายอยาง ดังจะสรุปไดตอไปน้ี 

 

สรุปผลการศึกษา 

การดําเนินงานในโครงการน้ี ผูศึกษาไดศึกษาตามแผนการทํางานที่วางไวในบทที่ 1 แบง

การทํางานออกเปน 3 ข้ันตอนใหญๆ คือ ข้ันตอนเก็บขอมูล ข้ันตอนเขียนงาน และข้ันตอนผลิต

ช้ินงาน 

ข้ันตอนการเก็บขอมูลลงพื้นที่ต้ังแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 โดยทําการศึกษาตาม

ขอบเขตที่วางไว คือ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ข้ันตอนการเขียนงาน ผูศึกษานําผลการศึกษาที่ไดจากการคนควาเอกสาร ลงพื้นที่เก็บ

ขอมูลและสังเกตการณ และเขียนออกมาเปนงานเขียนเชิงสารคดี ทั้งน้ีผูศึกษาไดเรียบเรียงเขียนพ็อก

เก็ตบุคในลักษณะการเขียนเลาเรื่อง เช่ือมโยงเน้ือหาทั้งหมดไปในทางเดียวกัน รวมถึงสอดแทรก

อารมณ ความรูสึกนึกคิดของกลุมผูสัมภาษณ เพื่อเพิ่มอรรถรสในการอานของผูอาน 

ข้ันตอนการผลิตช้ินงาน เปนการออกแบบรูปเลมหนังสือขนาด 13 x 18.5 เซนติเมตร 

จํานวน 100 หนา ปกใชกระดาษอารตมัน 250 แกรม และเน้ือหาใชกระดาษปอนด 80 แกรม พิมพ 4 

สี ทั้งเลม 

 

รายงานผลจากแบบประเมิน 

นําผลงานที่จัดทําเปนรูปเลมสมบูรณใหกับกลุมเปาหมายที่มีอายุระหวาง 20-35 ป 

จํานวน 20 คน เปนชาย 8 คน และหญิง 12 คน เปนผูทําการประเมินผลงานในดานเน้ือหา การ

ออกแบบและภาพรวมของหนังสือ 

   ส
ำนกัหอ
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การประเมินความพึงพอใจของผูอาน 

 

ตารางที่ 6-1 ตารางสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่มีตอหนังสือในดานเน้ือหา 

สรุปคะแนนเฉลี่ยไดดังน้ี 

เน้ือหาภาษาที่เขาใจงาย = 4.05 พึงพอใจมาก 

เน้ือหาเรียบเรียงไดดี = 3.7 พึงพอใจมาก 

เน้ือหาใหความบันเทิงตอผูอาน = 4.3 พึงพอใจมาก 

เน้ือหาใหความรูตอผูอาน = 3.55 พึงพอใจมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความพึงพอใจ

ดานเน้ือหา 

 

มากท่ีสุด 

(5) 

 

มาก 

(4) 

 

ปานกลาง 

(3) 

 

นอย 

(2) 

 

นอยท่ีสุด 

(1) 

 

คา 

เฉลี่ย 

สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

เน้ือหาใชภาษา

ท่ีเขาใจงาย 

5 11 4 - - 4.05 0.68 

เน้ือหาเรียบ

เรียงไดดี 

4 7 8 1 - 3.7 0.86 

เน้ือหาใหความ

บันเทิงตอผูอาน 

8 10 2 - - 4.3 0.65 

เน้ือหาใหความรู

ตอผูอาน 

2 8 9 1 - 3.55 0.75 

   ส
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ตารางที่ 6-2 ตารางสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่มีตอหนังสือในดานการออกแบบ 

สรุปคะแนนเฉลี่ยไดดังน้ี 

การออกแบบและการจัดหนามีความเหมาะสมกับเน้ือหา = 4.15 พึงพอใจมาก 

ความเหมาะสมของภาพประกอบ = 4.2 พึงพอใจมาก 

ความเหมาะสมของสีที่ใช = 4.05 พึงพอใจมาก 

ความเหมาะสมของขนาดอักษร = 4 พึงพอใจมาก 

 

 

 

 

 

 

ความพึงพอใจ

ดานการ

ออกแบบ 

 

มากท่ีสุด 

(5) 

 

มาก 

(4) 

 

ปานกลาง 

(3) 

 

นอย 

(2) 

 

นอยท่ีสุด 

(1) 

 

คา 

เฉลี่ย 

 

สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

การออกแบบ

และการจัดหนา

มีความ

เหมาะสมกับ

เน้ือหา 

5 13 2 - - 4.15 0.58 

ความเหมาะสม

ขอ

ภาพประกอบ 

6 12 2 - - 4.2 0.61 

ความเหมาะสม

ของสีท่ีใช 

4 13 3 - - 4.05 0.60 

ความเหมาะสม

ของขนาด

ตัวอักษร 

5 10 5 - - 4 0.72 
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ตารางที่ 6-3 ตารางสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่มีตอหนังสือในดานภาพรวม 

สรุปคะแนนเฉลี่ยไดดังน้ี 

ความสวยงามของหนังสือ = 4.05 พึงพอใจมาก 

ความนาสนใจของหนังสือ = 4.45 พึงพอใจมาก 

คุณภาพของหนังสือ = 3.8 พึงพอใจมาก 

ประโยชนที่ผูอานไดรับ = 3.95 พึงพอใจมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความพึงพอใจ 

ภาพรวมของ

หนังสือ 

 

มากท่ีสุด 

(5) 

 

มาก 

(4) 

 

ปานกลาง 

(3) 

 

นอย 

(2) 

 

นอยท่ีสุด 

(1) 

 

คา 

เฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเ

บน

มาตร

ฐาน 

ความสวยงาม

ของหนังสือ 

5 11 4 - - 4.05 0.68 

ความนาสนใจ

ของหนังสือ 

11 7 2 - - 4.45 0.68 

คุณภาพของ

หนังสือ 

3 10 7 - - 3.8 0.69 

ประโยชนท่ี

ผูอานไดรับ 

5 9 6 - - 3.95 0.75 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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อภิปรายผล 

จากการผลิตผลงานพ็อกเก็ตบุค “พระนะจะ” ต้ังแตเริ่มตน จนเขาสูกระบวนการเขียน 

และการจัดหนา เตรียมพิมพ ทําใหผูศึกษาไดเรียนรูกระบวนการจัดทําหนังสือดวยตัวเอง ผูศึกษามี

ความพึงพอใจกับผลงานช้ินน้ี แตยังตองปรับปรุงแกไขในเรื่องการใชกลวิธีการใชภาษาในการเขียน 

รวมถึงการออกแบบจัดหนาใหมีความนาสนใจและดึงดูดมากกวาน้ี 

 

ขอจํากัด 

ปญหาและอุปสรรคที่พบระหวางการดําเนินงานหลักๆ ในครั้งน้ี คือ ใจของตัวเอง ที่ยัง

กลาๆกลัวๆอยู สงผลใหงานยังออกมาไมสุด รวมถึงสถานที่เก็บขอมูลที่คอนขางไกล เดินทางไปไดยาก 

 

ขอเสนอแนะ 

การศึกษาในครั้งน้ี ยังมีเรื่องราวอีกมากที่นาศึกษา และสามารถนําเรื่องน้ีไปศึกษาตอ แต

คงตองใชเวลาบวกกับการสังเกตเพื่อเขาถึงขอมูลใหลึกมากที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



87 

 

บรรณานกุรม 

 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. เขาทําหนังสือกันอยางไร. กรุงเทพฯ: ศูนยพัฒนาหนังสือ กรม 

วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2544. 

โกสุม สายใจ. การออกแบบนิเทศศิลป3: การออกแบบและจัดทําตนฉบับสิ่งพิมพ. พิมพครั้งที่ 2. 

กรุงเทพฯ: ภาควิชาศิลปะ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 

2537. 

จรัล มานตร.ี “การเขียนสารคดี.” เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 803 365 สาขาวิชานิเทศศาสตร 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552. 

จรุณห เพชรมุนี และชาญกิจ ชอบทากิจ. หนังสือและการพิมพ. นครศรีธรรมราช : โครงการตําราและ 

เอกสารทางวิชาการ วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2528. 

ณรงค สมพงษ. หลักการถายรูป. พิมพครั้งที่ 5. นครปฐม: ศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตร 

แหงชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2534. 

ถวัลย มาศจรัส. สารคดีและการเขียนสารคดี. กรุงเทพฯ: มิติใหม, 2538. 

ทวีศักด์ิ ญาณประทีป. การเขียนสารคดี. กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 

มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2523. 

ธีรภาพ โลหิตกุล. กวาจะมาเปนสารคดี. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: แพรวสานักพิมพ, 2544. 

นฤพนธ ดวงวิเศษ. แนวคิดทฤษฎีเรื่องความหลากหลายทางเพศ. เขาถึงเมื่อ 18 สิงหาคม  

2556. เขาถึงไดจาก http://www.sac.or.th/main/article_detail.php?article_ 

id=180&category_id=27  

บรรยงค สุวรรณผอง. “การบรรณาธิกรหนังสือพิมพและนิตยสาร.” เอกสารประกอบการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2533. 

พรพรรณ ธารานุมาศ. สํานวนการเขียน. กรุงเทพฯ : บรรณกิจเทรดดิง , 2519. 

พระชาย วรธัมโม. แกะเปลือกเพศพุทธ. พิมพครั้งที่ 4. เพชรบูรณ: สํานักพิมพสะพาน, 2555 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขานิเทศศาสตร. เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารงานสื่อ 

สิ่งพิมพ. กรุงเทพฯ: สานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551. 

มาลี บุญศิริพันธ. การเขียนสารคดีสาหรับสื่อสิ่งพิมพ. กรุงเทพฯ: ประกายพรึก, 2535. 

วรวุฒิ วีระชิงไชย. ทฤษฎีการถายภาพ: พื้นฐานการถายภาพและการจัดองคประกอบ. ปทุมธานี: 

สํานักพิมพโฟโตแอนดไลฟเฮาส, 2538. 

ศักดา ศิริพันธ. เทคนิคและศิลปะการถายภาพ (ฉบับปรับปรุงใหม). พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ไทย 

วัฒนาพานิช, 2523. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



88 

 

สมาน เฉตระการ. การถายภาพเบื้องตน. กรุงเทพฯ: แผนกการพิมพวิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2528. 

อรสม สุทธิสาคร. “การเขียนสารคดี.” เอกสารประกอบการอบรมคายนักเขียนสารคดีครั้งที่ 7, 

2554. 

อารยะ ศรีกัลยาณบุตร. การออกแบบสิ่งพิมพ. กรุงเทพฯ: วิสดอมเซ็นเตอร, 2552. 

 

สัมภาษณ 

พระชาย วรธัมโม. ผูเขียนหนังสือ แกะเปลือกเพศพุทธ. สัมภาษณ, 24 กันยายน 2556. 

พระสราลักษณ โพธ์ิทอง. ภิกษุสามเณรเพศที่สาม. สัมภาษณ, 24 กันยายน 2556. 

สามเณรจตุพงษ ย่ีโถ. ภิกษุสามเณรเพศที่สาม. สัมภาษณ, 4 ตุลาคม 2556. 

พระพยอม กัลยาโณ. พระนักเทศนช่ือดัง เจาอาวาสวัดสวดแกว. สัมภาษณ, 21 พฤศจิกายน 2556. 

วิจักขณ พานิช. อาจารยและนักวิชาการดานศาสนา. สัมภาษณ, 26 พฤศจิกายน 2556. 

นพรัตน เบญจวัฒนานันท. ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ.  

สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



91 
 

1. ขอมูลท่ัวไป 

   1.1 เพศ 

   1.2 อายุ 

  O ชาย  O หญงิ 

  O ตํ่ากวา 18 ป   O 18 - 25 ป    O 26 - 30 ป   

2. ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอเน้ือหา 

   2.1 เน้ือหาใชภาษาที่เขาใจงาย 

   2.2 เน้ือหาเรียบเรียงไดดี 

   2.3 เน้ือหาใหความบันเทิงตอผูอาน 

   2.4 เน้ือหาใหความรูตอผูอาน 

  O มากทีสุ่ด  O มาก  O ปานกลาง  O นอย  O นอยที่สุด 

  O มากทีสุ่ด  O มาก  O ปานกลาง  O นอย  O นอยที่สุด 

  O มากทีสุ่ด  O มาก  O ปานกลาง  O นอย  O นอยที่สุด 

  O มากทีสุ่ด  O มาก  O ปานกลาง  O นอย  O นอยที่สุด 

3. ระดับความพึงพอใจตองานออกแบบ 

   3.1 การออกแบบและจัดหนามี    

        ความเหมาะสมกบัเน้ือหา 

   3.2 ความเหมาะสมของภาพ 

        ประกอบ 

   3.3 ความเหมาะสมของสีที่ใช 

   3.4 ความเหมาะสมขนาดตัวอักษร 

  O มากทีสุ่ด  O มาก  O ปานกลาง  O นอย  O นอยที่สุด 

 

  O มากทีสุ่ด  O มาก O ปานกลาง  O นอย  O นอยที่สุด 

   

  O มากทีสุ่ด  O มาก O ปานกลาง  O นอย  O นอยที่สุด 

  O มากทีสุ่ด  O มาก  O ปานกลาง  O นอย  O นอยที่สุด 

  

แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจหนังสือเรื่อง “พระนะจะ” 
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เล่มนี้สำ�เรจ็ออกม�เป็นรปูเป็นร่�ง และทำ�ให้กระผมเป็น

ผู้เป็นคน ส�ธุ...

วรุตม์ พิพัฒนบัญชา
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ผมถามตัวเองอยู่บ่อยครั้งว่า ‘ศาสนา’ จ�าเป็นส�าหรับผมหรือเปล่า 

แต่ค�าตอบที่ได้ ก็ยังไม่เคยชัดเจน ทั้งๆที่ลึกๆ ผมรู้ค�าตอบดีอยู่แล้ว ที่

เป็นเช่นนีอ้าจเพราะ ผมกลวั กลวัทีจ่ะผดิแปลกไปจากคนอืน่ กลวัทีค่น

รอบข้างล้วนมีศาสนาประจ�าใจกันทั้งนั้น

ถามต่อว่า แล้วจ�าเป็นหรือไม่ ที่ผมต้องท�าหนังสือเกี่ยวกับภิกษุ

สามเณรเพศทีส่าม ผมตอบเลยว่า จ�าเป็น เพราะศาสนาทกุศาสนา รวม

ถึงบุคลากรในศาสนานั้นๆ ที่ด�ารงอยู่ในประเทศไทย ทั้งหมดทั้งมวล

ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

ภกิษสุามเณรเพศทีส่าม กถ็อืเป็นคนกลุม่หนึง่ทีอ่าศยัอยูใ่นสงัคมไทย 

ถึงแม้จะเป็นกลุ่มเล็กๆก็ตาม แต่พวกเขาก็ควรได้รับโอกาสเฉกเช่นคน

อื่นๆ

หนังสือ ‘พระนะจ๊ะ’ เล่มนี้ จึงเป็นเหมือนโอกาสให้พวกเขาได้พูด 

ได้ระบาย อย่างน้อยก็เพื่อให้คนอื่นๆในสังคมได้รับรู้ ถึงสิ่งที่เขาคิด ถึง

สิ่งที่เข้าเป็น ส่วนคุณจะตัดสินเขาอย่างไร อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับมุมมองและ

ทัศคติของแต่ละคน

ผมแค่เป็นคนกลาง ทีท่�าหน้าทีเ่ป็นผูส่้งสารจากพระตุด๊เณรแต๋วและ

เหล่าบุคลากรในแวดวงศาสนาพุทธไปถึงมือคุณผู้อ่านท้ังหลาย แต่ผม

ก็แอบหวังเล็กๆว่า ‘พระนะจ๊ะ’ จะสามารถสั่นคลอนทัศคติของคุณผู้

อ่านได้ไม่มากก็น้อย

คำานำา
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 บ ท นำ า

สมัยที่ผมยังเป็นเด็กนักเรียนประถม สิ่งหน่ึงท่ีผมชอบท�าอย่างมาก

นอกจากการเล่นกีฬาก็คือ การแกล้งเพื่อน ซ่ึงในตอนนั้นผมคงคิดว่า 

การแกล้งเพื่อน ก็เป็นกีฬาอย่างหนึ่งเหมือนกัน และ ‘โอตี๋’ ก็เป็นหนึ่ง

ในคนที่ผมชอบแกล้งเป็นประจ�า

โอตี๋อยู่ห้องเดียวกับผมมาตั้งแต่สมัยเรียนอนุบาล 1 ก่อนที่จะแยก

ย้ายไปเรียนกันคนละที่หลังจบชั้นประถม โอตี๋ เป็นเด็กตัวด�า และที่

ส�าคญัโอตีเ๋ป็นเดก็ตวัด�าทีเ่ป็นตุด๊ ผมจงึชอบแกล้งโอตี ๋โดยทีไ่ม่รูเ้หตผุล

ด้วยซ�้าว่าแกล้งท�าไม อาจมีอคติ เพราะโอตี๋ตัวด�า หรือเพราะโอตี๋เป็น

ตุ๊ด หรือเป็นเพราะว่า โอตี๋แตกต่างจากเพื่อนส่วนใหญ่ในห้อง

ตอนนีพ้อมานัง่คดิดแูล้วกร็ูส้กึฉงนใจว่า เราเริม่ซึมซบัอคตเิหล่านีม้า

ตั้งแต่ตอนไหน เราเริ่มเหยียดคนที่แตกต่างจากเราตั้งแต่เมื่อไหร่

สมพงษ์ แห่งวงมาลีฮวนน่าเคยกล่าวไว้ว่า “‘เด็ก’ เปรียบเสมือนผ้า

ขาว แต่ตอนชีวิตที่เริ่มมอมแมม เราไม่รู้หรอกว่า เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่” 

ฟังแล้วก็ให้เกิดค�าถามกับตัวเองว่า เราคนนี้ ได้เห็น ได้ยิน ได้ผ่านอะไร

มาบ้าง ถึงได้มอมแมมขนาดนี้ และในช่วงปีสองปีที่ผ่านมา มนุษย์ผู้

มอมแมม ก็ได้เห็น ได้ยิน เรื่องและเหตุการณ์ต่างๆเพิ่มเข้ามาในหัวอีก

มากมาย หนึ่งในนั้นที่สร ้างความประหลาดใจ และสะกิดต่อม

   ส
ำนกัหอ
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พทุธศาสนกิชนชาวไทยไม่ใช่น้อย แม้แต่ผมซึง่ ณ ขณะนี ้อาจพดูได้เตม็

ปาก แต่ไม่เต็มค�าว่า เป็นคนไม่มีศาสนา

แต่กระนั้นภาพของนักบวชชาย แต่งกายนุ่งเหลืองห่มเหลือง แต่ง

หน้าทาปาก เขียวคิ้ว เขียนตา โพสต์ท่าถ่ายรูปสไตล์คิขุอาโนเนะ ซึ่งจะ

เหน็ได้จากสือ่ทัว่ไปและสือ่สงัคมออนไลน์ กท้็าทายให้มนษุย์ผูม้อมแมม

อย่างผมต้องหาค�าตอบ

ช่วงหนึ่งที่เพจหลายเพจในเฟซบุ๊คต่างพากันแชร์ภาพภิกษุสามเณร

เพศที่สามกันอย่างสนุกสนาน กลายเป็นปรากฏการณ์พระตุ๊ดเณรแต๋ว 

ท�าให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างแพร่หลาย บ้างก็ตั้งข้อสงสัยว่า ตุ๊ด

บวชได้อย่างไร บ้างก็ด่าเป็นเรื่องสนุกไป แต่ไม่ค่อยจะมีส่ือที่เจาะลึก

หรือน�าเสนอข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวกับพระตุ๊ดเณรแต๋วนัก

ทนีีถ้้าเราลองตดัเรือ่งอคตทิางเพศออกไป และอย่าเพิง่ไปมองถงึเรือ่ง

กฎเกณฑ์ต่างๆทีอ่าจมใีครสกัคนหรอืสงัคมสกัแห่งอปุโลกก�าหนดกนัข้ึน

มาเอง เพราะกฎเกณฑ์เหล่านี้ บางทีมันก็ไม่เป็นธรรมกับคนกลุ่มหนึ่ง 

แถมมีช่องโหว่มากมาย และยังไม่จีรัง สามารถปรับเปล่ียนไปมาตาม

สภาพของสังคม ก็อย่างที่เราเห็น มีพระตุ๊ดเณรแต๋วอยู่จ�านวนไม่น้อย

ในเมืองไทย ทั้งที่เป็นข่าวและยังไม่ได้เป็นข่าว รวมๆกันแล้วก็ถือได้ว่า 

เป็นคนกลุ่มหนึ่งในสังคม

ถงึแม้ว่าจะเป็นกลุม่คนจ�านวนน้อยในสงัคม เหมอืนดัง่ดอกบวัสีม่วง 

ที่เติบโตท่ามกลางดอกบัวสีเขียว และสีชมพู ซึ่งเป็นสีของดอกบัวที่เรา

เหน็กนัจนคุน้ชนิ เรารบัรูแ้ค่ว่ามนัแปลก แตกต่างจากดอกบวัทัว่ไป แต่
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พระรูปร่างผอม กับพระรูปร่างอ้วน
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ไม่เคยสนใจหรอกว่า อะไรพัดพาให้มันมาอยู่ท่ามกลางดอกบัวจ�านวน

มากที่แตกต่างจากมัน

จดุเริม่ต้นของการตามหาดอกบวัสม่ีวงของผมอยูท่ีม่หาวทิยาลยัมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

หรอืเรยีกย่อๆว่า ‘มจร.วงัน้อย’ สถานทีเ่ล่าเรยีนของเหล่าภกิษสุามเณร

ทัง้หลาย ทัง้ไทยและเทศ ทีต้่องการไขว่คว้าวฒุกิารศกึษา ทีเ่รยีกว่า ‘ใบ

ปริญญา’

ณ ชั้น 5 ของอาคารเรียนรวม ซึ่งเป็นชั้นที่นักศึกษาหลักสูตร

นานาชาตใิช้เรยีน ผมเดนิผ่านภกิษ ุภกิษณุ ีและสามเณรคนแล้วคนเล่า 

สายตากวดัแกว่ง พยายามสงัเกตทกุสิง่ทกุอย่างทีอ่ยูร่อบตวัตอนนี ้เพือ่

มองหาพระนะจ๊ะ แต่ก็ไร้วี่แวว เห็นก็แต่จีวรหลากสีเต็มไปหมด ตั้งแต่

สีเหลือง, ส้ม, น�้าตาล, กรักแดง และเทา ซ่ึงบ่งบอกถึงความเป็น

นานาชาติได้ดีมาก

ผมเดินเล่นถ่ายรูปไปเรื่อยๆ จากโซนเอ ผ่านโซนบี จนเดินมาถึงชั้น 

2 ของโซนซี สายตาก็เหลือบไปเห็นภิกษุหรือสามเณรสองรูป รูปหนึ่ง

อ้วน อีกรูปหนึ่งผอม ลักษณะท่าทางดูกระตุ้งกระติ้ง เดาว่าน่าจะเป็น

ภิกษุหรือสามเณรเพศที่สาม แต่ก็ยังไม่แน่ใจซะทีเดียว เพราะเห็นหน้า

พวกท่านยังไม่ยังชัด จึงตัดสินใจเดินตามไปแบบห่างๆ

ขณะที่พวกท่านก�าลังจะเดินเลี้ยวลงบันได “เอาก็เอาวะ” ผมนึกใน

ใจ ก่อนที่จะเดินตรงดิ่งเข้าไปหาพระทั้ง 2 รูปในลักษณะที่เรียกว่า ‘พุ่ง

ชาร์จ’ แล้วเรื่องมันก็เกิดขึ้น….
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พ ร ะ ส ร า ลั ก ษ ณ์  โ พ ธ์ิ ท อ ง

“ขอโทษครับ คือผมจะขอความกรุณาสัมภาษณ์พระเรื่องภิกษุ

สามเณรเพศที่สามจะได้หรือไม่ครับ” ผมถามด้วยน�้าเสียงอ้อนวอน

สิ้นเสียงพูดของผม เสียงหัวเราะจากพระทั้ง 2 รูป ดังขึ้น พระรูปที่

ผอมยิ้มและรีบเดินหนีไปอย่างรวดเร็ว ทิ้งผมกับพระรูปที่อ้วนไว้ คิ้วที่

ด�าเข้ม อันเกิดจากการเขียนอย่างประณีต แก้มสีชมพูแดงระเรื่อๆจาก

การปัดแป้งบางๆ และปากแดงๆอมชมพูของท่านช่างโดดเด่นสะดุดตา

เสียยิ่งกระไร

“ได้สิ แต่โยมจะเอาไปท�าอะไรหรอ” พระรูปที่อ้วนถาม

ผมกเ็ล่ารายละเอยีดต่างๆให้ท่านฟังพอสงัเขป ท่านกเ็ข้าใจและยอม

ให้สัมภาษณ์ ท่านบอกว่าก�าลังจะเดินไปหาเพื่อนตรงแถวที่จอดรถเมล์

รับส่งนักศึกษา ความจริงพระรูปที่ผอมที่เดินหนีไปเมื่อกี้ก็เป็น แต่ท่าน

เป็นคนขี้อาย เราเดินไปคุยไป จนในที่สุดก็มาหยุดคุยกันที่บริเวณด้าน
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นอกของอาคารเรียนรวม ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับที่จอดรถเมล์

นามของท่านคือ ‘พระสราลักษณ์ โพธิ์ทอง’ ท่านมีช่ือเล่นว่า 

‘ลักษณ์’ เป็นนักศึกษาชั้นปี 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตวังน้อย บวชมาตั้งแต่ 11 มีนาคม 

พ.ศ.2555 ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เหตุผลที่บวชก็เพราะว่า แม่ขอให้บวช เนื่องจากแม่ป่วยเป็นมะเร็ง

ในเม็ดเลือดขาวระยะสุดท้าย แล้วมีคนมาทักแม่ของท่านว่า ถ้าลูกชาย

บวชให้ อาการป่วยจะดีขึ้น

“สมัยที่ยังเป็นโยม เรียนอยู่นาฏศิลป์ ท่ีราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เป็นช่างแต่งหน้า มีร้านเป็นของตัวเอง รับสอนเต้น สอนลีด สอนร�าไร

อย่างนี้ มาวันหนึ่งเราก็กลับบ้านไป เพราะเราจะกลับบ้านแค่เสาร์

อาทิตย์ กลับบ้านไปแม่ก็เดินร้องไห้มา แล้วก็เข้ามากอดเรา และก็บอก

ว่าแม่ก�าลังจะตาย เราก็รู้สึกท�าไงดี เราก็ถามว่า อ้าว แล้วเพราะอะไร 

แม่ก็บอกว่า มีคนทักมานะว่า ถ้าลูกชายบวชให้ อาการจะดีขึ้น เราก็

เลยตัดสินใจบวชให้” พระสราลักษณ์เล่าด้วยน�้าเสียงสั่นเล็กน้อย

ความจริงแล้ว แม่ของพระลักษณ์จะให้พี่ชายของพระบวช แต่พระ

ลักษณ์เห็นว่า พี่ชายมีครอบครัวแล้ว และพระลักษณ์ก็คิดในใจว่า เออ

ครั้งหนึ่งเกิดมา ถึงเราจะเคยแต่งหญิงแต่งอะไรก็เถอะ แต่ขอบวชดูสัก

ครั้ง ตอนแรกก็กะบวชแค่ 15 วัน แต่เพราะแม่ของพระจัดงานให้อย่าง

ยิ่งใหญ่ บวชกับเสียงนินทาที่ว่า อย่างอีคนนี้หรอ จะอยู่ได้สักกี่วัน พอ

คุยกับแม่ แม่ของพระลักษณ์ก็เลยขอให้บวชเดือนนึงเลยก็แล้วกัน
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แต่กระนั้น เหมือนชะตาลิขิตให้พระลักษณ์ต้องเดินในเส้นทางนี้ต่อ 

พอจะสึก หลวงพ่อที่วัดก็ให้เป็นพระพี่เลี้ยงเณร ก็เลยสึกไม่ได้ ต้องอยู่

ต่อ สุดท้ายพระลักษณ์ก็เลยตัดสินใจลาออกจากนาฏศิลป์ ราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ซึ่งขณะนั้นเรียนอยู่ในชั้นปี 2 ย้ายมานับหนึ่งใหม่ที่ 

มจร. เพราะเอาอะไรมาเทียบไม่ได้เลย เนื่องจากมันเป็นพุทธศาสตร์

บัณฑิต ต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นทั่วไปที่ยังพอโอนหน่วยกิตกันได้

ช่วงแรกทีพ่ระสราลกัษณ์เข้ามาเรยีนทีม่หาจฬุาฯ กเ็คยไปมเีรือ่งกบั

กลุ่มพระผู้ชายที่ร้านอาหาร ซึ่งกลุ่มพระผู้ชายก็เรียนที่มหาจุฬาฯเช่น

เดยีวกนั สาเหตกุเ็พราะกลุม่ของพระลกัษณ์คยุกนัเสยีงดงั แล้วปรากฏ

ว่าพระผู้ชายกลุ่มนั้นไม่พอใจ จึงเข้ามาตักเตือน สร้างความไม่พอใจให้

กับกลุ่มของพระลักษณ์ จึงเกิดการกระทบกระทั่งกัน

“แต่ตอนหลังได้มาท�างานรับน้องด้วยกัน ก็เลยได้นั่งคุยเปิดใจกัน 

เฮ้ย วันนั้นที่กูจะต่อยมึง ไอ้เราก็เท้าเอว มึงเข้ามาสิ กูสู้ยิบตา พูดอย่าง

นี้เลยนะ ด้วยความที่ทุกคนยังมีอารมณ์อยู่ แต่ ณ วันนั้นเราผิดจริง 

เพราะเราไม่ส�ารวม เราไปแรงต่อหน้าสายตาญาติโยมเยอะๆ แล้วไอ

พวกนี้มันก็เหมือนบอกว่า เราน่าจะแรงให้ถูกที่ ไม่น่ามาแรง ณ ที่ตรงนี้ 

มันไม่ใช่ที่ของพวกเราที่จะมาแรง มันก็ถูกของมัน เราก็ผิด ก็เลยมาคุย

กัน ทุกวันนี้ก็เป็นเพื่อนกัน สนิทกัน และหลังจากงานรับน้องเสร็จแล้ว 

เรากก็ลายเป็นแม่งานไปเลย ล่าสดุทีจ่ดัไปไหว้คร ูเรากก็ลายเป็นแม่งาน

ไปเลย สนุกสนาน เฮฮากัน” พระสราลักษณ์เล่าพร้อมออกท่าออกทาง

อย่างครบรส

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



พ ร ะ น ะ จ๊ ะ

18

“รู้สึกอย่างไรบ้าง เวลาคนมองว่า เป็นกะเทยอยู่ดีๆมาบวชท�าไม” 

ผมถาม

“ถามว่ารู้สึกอย่างไร ก็ด้วยค�าที่คนเขาพูดกันแบบนี้แหละ มันก็เลย

ท�าให้เรารู้สึกว่า เราต้องอยู่ให้ได้ และเราต้องท�าให้ได้ ตอนเรามามหา

ลัยแรกๆเราก็รู้สึกแปลกใจนะ เจอพระแต่งหน้าเขียนคิ้วกันด้วย เราก็

ตกใจว่ามีแบบนี้ด้วยหรอ แล้วสิ่งที่เราเคยกราบไหว้อยู่ล่ะ มันเป็นแบบ

นี้หรอ แต่พอเรามาคิดดู มันคือความสุขของเขา มันเหมือนกับแบบพอ

เราได้มาอยู่นานเหมือนพวกเขา มันเหมือนวันหนึ่ง เราก็อยากแรดบ้าง 

ในที่ๆเราท�าได้ ถ้าสมมติเวลาอยู่ในมหาลัยทุกคนแต่ง พอเวลาจะกลับ

ก็เช็ดก็ล้าง แต่อย่างนี้เราอยู่หอ บางทีโยมที่บ้านมารับ เราก็ล้างออก” 

พระสราลักษณ์ตอบ

พระลักษณ์กล่าวเสริมต่อว่า “คนในมหาลัยตรงนี้เขาจะชิน และยิ่ง

ทางภาคอีสานนะ เขาจะนับถือพระที่เป็นสไตล์สาวประเภทสองมากๆ 

เพราะว่าหนึง่เขาอยูข้่างนอก เขากเ็ก่ง แต่ท�าไมเขายงัสละข้างนอก เพือ่

มาบวช บางคนเราเคยไปคุย เขาชื่อ พี่อ้วน สมัยเป็นโยมเคยท�างานอยู่

ที่อัลคาซาร์ ตอนนี้จ�าพรรษาอยู่ที่วัดในรอยเอ็ดมา 2-3 ปีแล้ว เราก็ยัง

คุยกับเขาบอกว่า พี่เก่งขนาดนี้ เก่งกว่าหนูอีกนะ หนูคิดว่าหนูมีพร้อม

แล้ว แต่พี่พร้อมกว่าหนูอีก ท�าไมพี่ยังมาบวช

เขาก็บอกว่า พี่มีพร้อมหมดแล้ว พี่มีทุกอย่างแล้ว ผัวพี่ก็มี แต่พี่เบื่อ 

อีกอย่างพ่อแม่พี่ก็ไม่อยู่แล้ว พี่ไม่เหลือใครให้ต้องดูแล ไม่ต้องเก็บเงิน

ไว้เลี้ยงดูใคร พี่เหลือแค่พี่ตัวคนเดียว แล้วมาวันหนึ่งเขาได้มาปฏิบัติที่
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วัดหลวงพ่อจรัญ ที่สิงห์บุรี เขาก็รู้สึกว่ามันใช่ เราน่าจะปล่อยวาง เขา

มาปฏบิตัธิรรมอยู ่2 ปี จงึค่อยตดัสนิใจบวช แล้วกอ็ยูย่าวเลย แต่พีอ้่วน

นี่โยมดูไม่รู้หรอกว่าเขาเป็น ต้องเอารูปตอนเป็นโยมมาให้ดูถึงจะรู้ คือ

ทุกวันนี้ท่านดูเหมือนผู้ชายไปแล้ว แต่อย่างเรามันผีเห็นผี การนั่ง การ

เดิน การอะไร ยังไงมันก็กันดูออก”

ซึง่กด็ถู้าจะจริงอย่างทีพ่ระลกัษณ์บอก ทีว่่าคนในมหาจฬุาฯ ชนิแล้ว

กับการเห็นพระตุ๊ดเณรแต๋ว เพราะจากการสังเกตพระเณรที่เป็นผู้ชาย

ปกติ รวมถึงคนธรรมดา ก็ไม่เห็นมีท่าทีอะไร แถมบางกลุ่มยังมีพระตุ๊ด

เณรแต๋วเป็นสมาชิกในกลุ่มด้วย จะว่าไปก็ดูคล้ายกับมหาลัยทั่วไป ที่มี

ทั้งผู้หญิง ผู้ชาย และเพศที่สาม

พระสราลักษณ์พูดต่อไปว่า “อย่างเรา และเพื่อนที่เดินมาเมื่อกี้คือ

สาวมาก พวกที่สาวมากใครๆก็อยากจะสึก เพราะอะไร ญาติโยมมอง 

บางทเีราเดนิไป เฮ้ย ท�าไมโยมต้องมอง โยมรูห้รอืว่าเราเป็นกะเทย อย่าง

เมื่อเช้านี่ยังไม่ได้แต่งหน้านะ เพิ่งมาน่ังแต่งเม่ือก้ี ก็คือปกติเวลาเรียน

เสร็จก็จะเดินกลับหอ จะไม่มาตรงนี้ แล้วเพื่อนมันบอกให้มาที่รอรถสิ 

มายืนคุยกัน อะไรกัน มันก็ยังถามเลยว่า แต่งหน้าจะไปไหน ก็บอกไป

ว่า เราว่าง เรียนคาบสดุท้ายเสรจ็แล้วมนัว่าง ไม่รูจ้ะท�าอะไรด ีมนัเหมอืน

เป็นกิจกรรมที่เราชอบ

บางทีนะ เราก็ให้เพื่อนผู้ชายเขียนให้ เพื่อนผู้ชายที่นั่งเรียนข้างๆ ก็

บอกไปว่า ตัว เขียนขอบตาให้หน่อยสิ มันก็มานั่งเขียนให้ มันเหมือน

เล่นกันอะไรกันอย่างนี้ แต่พอกลับวัดมาก็ต้องลบ ไม่มีใครอยากอยู่ตรง
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นี้นานหรอก มันก็รู้ผิดชอบชั่วดีกันทั้งนั้น”

“เคยโดนพระผู้ใหญ่ต�าหนิอะไรบ้างหรือเปล่า” ผมถาม

“เรารูก้าละและเทศะมากกว่า ถ้าสมมตเิราเจอพระผูใ้หญ่ บางทเีรา

ก็หลบและก็แอบไป หรืออย่างมีงานส�าคัญ มีพระผู้ใหญ่มา เราจะไป

เสนอหน้าเพื่อ เราก็รู้ว่าตัวเราเป็นอย่างไร แต่บางทีพระผู้ใหญ่บางคน

เขาจะเอ็นดู พวกพระเณรท่ีเป็นแบบน้ี เพราะว่าหน่ึงอย่างเราท�างาน

ดอกไม้เป็น จัดสถานที่ได้ รับแขกได้ ชงชา เสิร์ฟๆอะไรเป็น คือมันจะ

รูม้ากกว่าพวกพระผูช้าย พระผูช้ายบางองค์ยงัมกีระเดกิกระดาก เข้าไป

แบบเคอะคะเขินๆ

แต่อย่างเราคือเข้าไป เวลาพูดก็คือแบบว่าเปลี่ยนหางเสียง เปลี่ยน

น�้าเสียงให้เป็นผู้ชายหน่อย แต่ถามว่า มันก็คับไม่ใช่ครับ เขาก็รู้อยู่แล้ว

ว่าเป็น ถูกไหมล่ะ แต่ว่าถ้าทางอีสานคือไม่แอ๊บเลย พระเณรกะเทยใน

กรงุเทพยงัคดิว่า แรงเหวีย่งกนักจ็รงิ ไม่สนใจ ไม่แคร์อะไร แต่เวลาท่าน

เข้าวัดท่าน ท่านอยู่ในที่ๆแบบว่าต้องปฏิบัติจริงๆ ท่านก็แคร์นะ อย่าง

เพือ่เราเป็นมหาประโยค 6 มหาประโยค 6 นีค่อืเก่งมากๆ คนทีเ่ป็นมหา

ได้ ก็คือได้ประโยค 3 สามารถแปลภาษาบาลีให้เป็นภาษาไทยได้ 

ประโยค 6 คือถ้าเทียบกับนักศึกษาก็เท่ากับปริญญาโท ประโยค 9 ก็

เท่ากับปริญญาเอก”

“คิดยังไงกับกระแสที่ด่าพระตุ๊ดเณรแต๋ว” ผมถาม

“อย่างที่เป็นข่าวนี่ มันก็มีหลายกระแส บางคนก็พูดบอกว่า ที่เป็น

เพราะนกัข่าวสร้าง สงัเกตข่าวจะมช่ีวงเข้าพรรษาและออกพรรษา หรอื
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พระสราลักษณ์ยิม้ทักทายกับเพื่อนฝูงคนรู้จีก
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วันส�าคัญทางศาสนาก็จะมีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นมา แต่ท�าไมหลังจากน้ัน

ไม่มี และเวลาพระตุ๊ดเณรแต๋วท�าเรื่องดีๆท�าไมไม่มาพูด ท�าไมไม่เป็น

ข่าว แต่เราก็เข้าใจด้วยอาชีพของเขา ถ้าขายข่าวดีคนก็ไม่สนใจ เราพูด

ถึงแง่ถ้าเราท�างานตรงนั้น เพราะว่าเราก็เคยรู้จักคนที่ท�างานตรงนั้น

สายตาคนนอกมองแวบแรกไม่มีใครชอบคนประเภทนี้ แม้กระทั่ง

กะเทยที่เป็นโยมคนก็แอนตี้ แล้วกะเทยที่เป็นพระล่ะ ไม่แอนตี้ยิ่งกว่า

หรอ เราจะสอนพวกกะเทยน้องๆที่อยากจะสึกนะว่า จงอย่าคิดที่จะ

เป็นคนสวย ให้คิดว่าเราเหมือนแค่นั้นพอ คือให้เดินมา แต่งตัวแล้วให้

ผู้ชายเขามองว่า ใช่หรือไม่ใช่ กะเทยหรือผู้หญิง ให้เขามองเราแบบน้ี 

อย่าให้เขามองว่า เฮ้ย! กะเทยแต่สวย อย่างนี้ไม่ดี เพราะยังไงก็ยังขึ้น

ชื่อว่าเป็นกะเทย ยังไงเขาก็แอนตี้ เขาก็ยังมีมุมที่จะมาจับผิด แต่ถ้าวัน

ใดเดนิไป แล้วคนมองว่าเหมอืนผูห้ญงิ มนักไ็ม่มใีครมาจบัผิด และกไ็ม่มี

ใครมาแอนตี้”

พระลกัษณ์ยกตวัอย่างให้ฟังว่า “อย่างเรามเีพือ่นเป็นอสิลาม ถ้าเป็น

กะเทยเข้าไปในศาสนาอิสลาม กลายเป็นแบบตัวอะไรสักอย่าง แต่ด้วย

ความทีว่่าตอนเราเป็นโยม เราได้เปรยีบ เพราะเราเป็นกะเทยอ้วน และ

คือกะเทยอ้วน แต่งยังไงก็ดูเป็นหญิง

สมัยที่เป็นโยมก็มีแฟน ที่ส�าคัญเขาเป็นอิสลาม คบกันมา 7 ปี ตั้งแต่

อายุ 15 จนอายุ 22 ทุกวันนี้ก็คือจบกันไปแล้ว แต่ก็ยังมีโทรมาคุยกัน

นานๆที ตอนคบกันแรกๆ พ่อแม่ทางเขาไม่รู้นะ มารู้ตอนปีที่ 4 ว่าเรา

เป็นกะเทย เพราะมีคนไปบอก พอรู้ว่าเราเป็นกะเทยเท่านั้นแหละ เขา
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ก็สั่งให้ลูกเลิกเลย นี่แหละกะเทยก็คือแอนตี้ทันที

แล้วถามว่าตอนคบกันมา 4 ปี ท�าไมไม่สั่งให้เลิกล่ะ ก็ด้วยความที่

ไม่รู้ไง แต่พอรู้ว่าเป็นกะเทยก็สั่งให้ลูกเลิกทันที ทั้งๆที่เราคบกันด้วย

ความบริสุทธิ์ใจ เราอยู่กันแบบเพื่อน เราไม่คิดเรื่องพวกนั้นอยู่แล้ว 

เพราะว่าอิสลามมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันไม่ได้ มันบาปหนักมาก”

กลับมาที่เรื่องของภิกษุสามเณรเพศท่ีสามต่อ น�้าเสียงและลีลา

ท่าทางก็เป็นเรื่องส�าคัญท่ีต้องค�านึงถึง ต้องท�าให้ญาติโยมรู้สึกศรัทธา

ได้

ส�าหรบัพระสราลักษณ์ “อย่างถ้าเราไปพดู โยมกจ็ะถามว่าท�าไมเสยีง

เป็นแบบนีล่้ะ แต่ถามว่าหลกัแก่นแท้ของธรรมะมนัใช่กบัเสยีงไหม ทาง

อีสานนี่พระนักเทศน์แหล่ เราไปเจอรูปหนึ่ง หน้าแน่นมาก กะเทยแบบ

ป้าๆหน้าแน่นๆย้อยๆ แล้วก็แบบเคี้ยวหมากนั่งเท้าเอว แล้วมือก็แบบ

ว่ากรดีกรายเทศน์ แต่ญาตโิยมกศ็รทัธา เพราะว่าคนอสีานฟังกนัในเรือ่ง

ของธรรมะ ไม่ได้มองเปลอืกนอกของพระ ดทูีเ่นือ้ในว่าพระองค์นัน้เป็น

ยังไง

เจ้าอาวาสทางอสีาน อย่างเช่นจงัหวดัหนองคาย ส่วนใหญ่เป็นกะเทย

ที่แบบเป็นกะเทยจ๋าเลย กะเทยแม่ๆป้าๆมาบวชทางอีสานเยอะมาก 

แล้วเขาเคยพดูกบัเราค�านงึว่า เอง็จะบวชตอนอายเุท่าไหร่กแ็ล้วแต่ ขอ

แค่เพยีงอย่าให้ผูช้ายมาเหยยีบย�า่เรา ท่านเป็นมหา ท่านเป็นพระคร ูคอื

ว่าไม่ใช่แค่พระ กะเทยทกุคนจะพยายามผลกัตวัเองถบีตวัเองให้สงู เพือ่

ไม่ให้ผู้ชายมาดูถูกได้ ที่เป็นเช่นนี้เพราะส่วนใหญ่ก็จะโดนเหยียดหยาม 
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พระสราลักษณ์ กับ น.ส.ณัฐวดี ขณะกำาลังเดินไปเข้าห้องเรียน
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มีปมตั้งแต่เด็กกันทั้งน้ัน จะพูดถึงเรื่องพระเณรมันก็เหมือนสังคมข้าง

นอก มีทั้งคนดีและคนไม่ดี แล้วท�าไมคุณไม่มองว่า กะเทยที่ดี มันก็มี

เช่นกัน”

คุยกันมาสักพัก ก็สัมผัสได้ว่า พระสราลักษณ์เป็นคนร่าเริงแจ่มใส 

พูดจาตรงไปตรงมา ออกจะขวานผ่าซากเสียด้วยซ�้า แต่ลึกๆดูเป็นคน

ใจดีใจสปอร์ต เพราะระหว่างที่คุยกัน มีคนเดินผ่านไปผ่านมา ทั้งพระ 

เณร และนักศึกษา ส่วนใหญ่ก็จะรู้จักพระลักษณ์กันเกือบหมด หลาย

คนจะทักเรียกท่านว่า ‘เจ๊’ ซึ่งค�านี้อาจมองได้ว่า พระลักษณ์เป็นที่รู้จัก

และนับถือของเพื่อนๆน้องๆใน มจร.

น.ส.ณฐัวด ีมหีงส์ทอง หรอืนทั นกัศกึษาชัน้ปีที ่2 คณะสังคมศาสตร์ 

เพื่อนร่วมห้องและน้องคนสนิท พูดถึงพระสราลักษณ์ว่า “พระเป็นคน

น่ารัก อัธยาศัยดี เป็นคนใจสปอร์ตมาก ถึงแม้บางทีอาจจะดูแรง แต่

เพราะท่านเป็นคนพูดจาตรงๆ เวลาเขาไม่ชอบใคร เขาก็จะพูดเลย”

นทับอกว่า มเีหตกุารณ์หนึง่ทีป่ระทบัใจในตวัพระลกัษณ์มากๆ ตอน

นั้นมีงานของมหาลัย แล้วพระลักษณ์เหมือนเป็นแม่งาน ต้องจัดการ

แทบทุกอย่าง ช่วงนั้นท่านต้องนอนค้างคืนที่มหาลัยตลอด เพื่อจัดการ

งานทุกอย่างให้เสร็จ

ส่วนเรือ่งการเข้ากบัเพือ่น นทับอกว่า เท่าทีด่กูไ็ม่มปัีญหาอะไร ท่าน

ก็ดูโอเคกับทุกคน อย่างที่บอกท่านเป็นคนอัธยาศัยดี ส่วนกับอาจารย์ 

ที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหาเช่นกัน เหมือนว่าอาจารย์ส่วนใหญ่ก็เข้าใจเรื่องนี้

“ท่านแต่งหน้ามาบ่อยไหม” ผมถาม
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“เท่าทีดู่ๆ กไ็ม่บ่อยนะคะ ยิง่เวลาเข้าเรยีนท่านกจ็ะไม่แต่ง ส่วนเรือ่ง

เรียน ก็ปกติทั่วไป ท่านก็มาบ้าง ไม่มาบ้าง แต่งานเขาจะตามส่งตลอด” 

นัทตอบ

“ในฐานะทีรู่จ้กัและสนทิสนมกบัพระลกัษณ์ คดิยงัไงบ้างกบักระแส

สังคมที่ด่าพระตุ๊ดเณรแต๋ว” ผมถาม

นัทคิดอยู่ชั่วครู่ ก่อนจะตอบว่า “คิดว่าเป็นเรื่องปกติค่ะ ที่คนข้าง

นอกจะมองเป็นเรื่องไม่ดี ก็เหมือนหนูตอนแรกคิดว่า มันจะท�าให้เสื่อม

เสยีหรอืเปล่า แต่พอเข้ามาเรยีนทีน่ี ่ได้ท�าความรูจ้กักนั กค็ดิว่ามนักเ็ป็น

สิทธิของเขา แล้วในพระวินัยก็ไม่ได้บอกไว้ว่าเป็นตุ๊ดบวชไม่ได้”

นัทบอกอีกว่า ส่วนใหญ่พระตุ๊ด เขาจะรู้ตัวเองดี เขาก็จะส�ารวมตัว

เองได้ เลยไม่ค่อยแตกต่างจากพระทั่วไป จะมีข้อเสียก็คงเป็นเรื่องการ

แต่งหน้ามาเรียน เพราะดูแล้วยังไงก็รู้สึกไม่สบายใจ ส่วนข้อดีของพระ

ตุด๊คอืเขาสามารถช่วยงานทีม่หาลยัหรอืทีว่ดัได้แทบทกุอย่าง ตัง้แต่งาน

ก่อสร้างยันจัดดอกไม้

“แล้วคิดว่าเพศที่สามควรบวชได้ไหม” ผมถาม

“ตอนแรกก็คิดว่ามันไม่สมควร พระจะต้องเป็นผู้ชายไม่ใช่หรอ แต่

พอได้รู้จักก็เลยเข้าใจเขา ทัศนคติก็เปลี่ยนไป มองว่าพวกเขาก็เป็นคน

เหมือนกัน เขาอาจจะมีปัญหาส่วนตัวของเขา ก็คิดว่าบวชได้นะ ถ้าพ่อ

แม่เขาไม่มปัีญหา อย่างบางคนฐานะทางบ้านไม่ด ีกเ็ลยต้องมาบวชเรยีน 

บางคนก็บวชให้พ่อให้แม่ พวกนี้เขาจะรู้ เวลาอยู่ข้างนอกก็จะส�ารวม

เป็นปกติ แต่ถ้าอยู่ในมหาลัยก็จะอีกแบบหนึ่ง” นัทตอบ
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“อยู่ที่แต่ละคนจะมองมากกว่า คนภายนอกเขาก็จะไม่รู้ว่าเพราะ

อะไร ท�าไมถงึมาบวช บวชเพือ่อะไร บางคนก็ไม่ได้บวชเพือ่ท�าให้ศาสนา

เสื่อมเสียเสมอไป พระผู้ชายท�าให้ศาสนาเสื่อมเสียก็มีออกเยอะแยะ

อยากให้คนลองมาสัมผัส ลองมาถาม มาคุยดูก่อนว่า เขามาบวช

เพราะอะไร บางทีเขาก็มีเหตุผลจ�าเป็นบางอย่าง คนเป็นตุ๊ด เขาไม่ได้

เป็นเพราะใจรัก แต่คือเกิดมาจิตใจเขาก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้ว มันเปลี่ยน

ไม่ได้ ก็อยากให้ลองมองในส่วนที่ดีของเขาบ้าง เช่น เรื่องเทศน์ พระตุ๊ด

จะเทศน์เก่งมาก” นัท กล่าวทิ้งท้าย

อีกด้านหนึ่ง หลวงพี่คมสันต์ อาจารย์ผู้สอนวิชาธรรมนิเทศ กับ

เศรษฐศาสตร์ กล่าวถึงพระสราลกัษณ์ทีเ่รยีนกบัตวัท่านมา 2 เทอมแล้ว

ว่า “เวลาเขามาเรียนก็ปกติ เหมือนคนอื่นๆทั่วไป จะมีตุ้งติ้งบ้างตาม

ประสา แต่ก็ไม่ได้ท�าผิดอะไร เพราะว่ามันมีกฎของคณะสังคมศาสตร์

อยู่ จะมากรีดหน้ากรีดตาเข้ามาเรียนไม่ได้ แต่ถ้าเลิกเรียน อันนี้เราไม่

สามารถไปบังคับเขาได้ ก็เหมือนโยมไปเรียนในมหาวิทยาลัย ก็ต้องท�า

ตามกฎของมหาวิทยาลัย”

ด้านการเรียนและการเข้ากับคนอื่น หลวงพี่คมสันต์บอกว่า “การ

เรียนอยู่ประมาณปานกลาง ไม่ถึงกับตั้งใจเรียน แต่ก็ไม่ได้ท�าให้คนอื่น

วุ่นวาย งานก็ส่งครบเรียบร้อยดี การเข้าเพื่อนกับอาจารย์ก็ไม่มีปัญหา 

เพราะพวกนี้เขาจะเข้ากับคนเก่ง กล้าแสดงออก เวลามีเรื่องสงสัยอะไร 

พวกนี้เขาจะเป็นหน่วยกล้าตาย เข้าไปถามอาจารย์”

หลวงพี่คมสันต์กล่าวต่อว่า “พวกพระตุ๊ดนี่เขาจะโดดเด่นเรื่องของ
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กจิกรรม กล้าแสดงออก ซึง่มนักเ็ป็นเกอืบทกุรปู ไม่ใช่แค่พระสราลักษณ์ 

ประมาณร้อยละ 95% จะเป็นแบบนี้ ข้อเสียเท่าที่ดูก็ไม่มี ถ้าเราไม่ถือ

อคตกิบัเขา บางคนไปถอือคตว่ิาพวกเขาเป็นตุด๊เป็นเกย์ เลยไม่ชอบ แต่

หลวงพี่มองว่า เรื่องพวกน้ันมันไม่ใช่ข้อเสียของเขา เขาเป็นแบบนี้มา

ตั้งแต่เกิด เราจะไปปรับเปลี่ยนอะไรของเขา ก็ไม่ได้”

ถึงแม้จะเป็นหลวงพี่คมสันต์ เมื่อครั้งที่ท่านได้เห็นพระตุ๊ดครั้งแรก 

ตอนนั้นท่านเล่าว่า “เพิ่งเข้ามาอยู่ในกรุงเทพใหม่ๆ ยังไม่เคยได้สัมผัส 

ก็ตกใจว่า ท�าไมพระเณรถึงตุ้งติ้งแบบนี้ ก็เหมือนญาติโยมทั่วไปที่คาด

หวังว่า พระเณรจะต้องเป็นคนสงบเสงี่ยม ต้องปฏิบัติตัวเป็นคนที่น่า

เคารพ น่าศรัทธา

ถ้าได้ลองมาอยู่กับเขา ได้คลุกคลี จะรู้ว่าเขาก็เหมือนปกติของคน

ทั่วไป ความเป็นเพศท่ีสาม เกิดมามันก็ติดตัวเขามาตั้งแต่เกิด เราไม่

สามารถจะไปเปลี่ยนแปลงเขาได้ ขึ้นอยู่กับตัวเขาเอง เราก็ต้องยอมรับ 

ขอแค่อย่าท�าให้มหาลัยเสื่อมเสีย อย่างที่ มจร. ค่อนข้างจะเปิดกว้าง มี

ช่องทางให้แสดงออก พดูตามตรงว่า เวลามกีจิกรรมอะไร ถ้ามพีวกพระ

ตุ๊ดเณรแต๋วอยู่ กิจกรรมมันจะเดินดีมาก”

หลวงพี่คมสันต์กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “โยมกลุ่มหนึ่งเขาจะให้การ

สนับสนุนพระเณรพวกนี้นะ ไม่ใช่ว่าในโซเชียล เน็ตเวิร์กด่า แล้วจะ

หมายความว่า ชาวบ้านแถวนี้เขาจะไม่ชอบด้วย เท่าที่พระอาจารย์

สังเกต ส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาจะเอ็นดู เวลามีงานบุญ งานอะไร ก็จะมา

ขอให้พวกนี้ไปช่วย”
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หลวงพี่คมสันต์ อาจารย์ของพระสราลักษณ์
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เหล่าภิกษุสามเณรใน มจร. วังน้อย
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“เร่ืองนีม้นัต้องแก้ทีอ่คตขิองแต่ละคน ส่วนตวัพระตุด๊เณรแต๋วกต้็อง

รูจ้กัสร้างมลูค่าให้กบัตวัเอง อย่าให้คนอืน่มาดถูกู อกีอย่างเรือ่งพระตุด๊

เณรแต๋วมนัมมีานานแล้ว ตัง้แต่สมยัพทุธกาล เราปฏเิสธไม่ได้ว่า จะไม่มี

คนพวกนี้ 

ยิง่ทกุวนันีโ้ลกมนัเปิดกว้างขึน้ เสรขีึน้ จะไม่ให้พระตุด๊เณรแต๋วบวช

มนักไ็ม่ได้ กอ็ยากให้สงัคมเข้าใจเขา ไม่ใช่ว่าเขาเป็นพระตุด๊เณรแต๋วแล้ว

เขาจะเป็นคนไม่ดี ส่วนเรื่องของการแสดงออก การแต่งหน้าแต่งตัวมัน

กเ็ป็นเรือ่งของสามญัส�านกึของแต่ละคน มนักม็ทีัง้คนดคีนชัว่ เราจะไป

เหมาเข่งหมดมันไม่ได้ เขามีก็ทั้งคนดีและไม่ดีปะปนกันไปเป็นธรรมดา

ของสังคม” หลวงพี่คมสันต์กล่าวทิ้งท้าย

พระลักษณ์พูดถึงเรื่องพระตุ๊ดเณรแต๋วต่อว่า “พระผู้ชายบางองค์ 

เขาไม่ได้เป็นนะ แต่ว่าด้วยความที่เขาเรียนมา โดนฝึกมาตั้งแต่เล็กแต่

น้อย จนกลายเป็นว่าการเดินการเหินเหมือนผู ้หญิง มันดูนุ ่มนิ่ม

กระตุ้งกระติ้ง แต่บางองค์เป็นผู้ชายจริงๆนะ อย่างในอยุธยาจะมีแบบ

ว่าพระเลขาเจ้าคณะจังหวัด เดินน่ีแบบมือจับอยู่อย่างนี้เลยนะ เดินนี่

แบบนางงามหรอ แล้วก็เดินนิ่งมาก ด้วยกิริยามันต้องส�ารวม

ในพระวินัยจริงๆ พระพุทธเจ้าสอนให้พระปฏิบัติยิ่งกว่าผู้หญิงอีก 

ไม่ว่าทั้งซักผ้าตากผ้านะ แต่ด้วยความที่ว่าคนส่วนใหญ่ คุณไม่ได้ศึกษา

ธรรมวินัยอย่างแท้จริง คุณก็จะโจมตี เหมือนที่คนโจมตีศาสนาอิสลาม 

คณุไม่ได้รูเ้ลยว่าศาสนาอสิลามเขาเป็นยงัไง แต่คณุกโ็จมตว่ีา เขาฆ่าคน

ได้ไม่บาป แต่จริงๆศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีทั้งนั้น”
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พระสราลกัษณ์ พดูทิง้ท้ายถงึคนทีรู่ส้กึฉงนในตวัพระตุด๊เณรแต๋วว่า 

“มนักเ็หมอืนสงัคมข้างนอกนัน่แหละ ลกูตาสตีาสาเข้ามาบวช ทกุคนก็

เป็นคนเหมือนกัน เพียงแต่ว่าใครจะปฏิบัติได้มากน้อยแค่นั้นเอง แต่

พวกคณุมศีลี 5 คณุปฏบิตัไิด้ 5 ข้อของคณุหรอืยงั ก่อนทีค่ณุจะมาจบัผดิ

คนอื่น”

ค�าถามสุดท้าย ผมถามพระลักษณ์ว่าอนาคตมีแผนอย่างไรบ้าง จะ

บวชต่อไปเรื่อยๆ หรือเรียนจบแล้วค่อยสึก

สีหน้าของพระลักษณ์เปลี่ยนจากร่าเริง มาจริงจัง ก่อนที่จะตอบว่า 

“ณ ตอนนี้ เราอยู่ในนี้ก็ยังมีวางแผนกับเพื่อนไว้ ยังโทรหาเพื่อนที่อยู่

ข้างนอก ทั้งเพื่อนที่เป็นสาวประเภทสองและเพื่อนที่เป็นผู้ชาย อย่าง

ตอนเป็นโยม สมัยเรียน ปวช. เกี่ยวกับคหกรรม เราก็จะสนิทกับพวก

เดก็ศลิป์พวกอะไรพวกนีอ้ยูแ่ล้ว ซึง่เวลาท�างานมนัต้องช่วยเหลือกนั ยิง่

เวลาท�าลีด เราจะไปท�าฉากเองก็ไม่ได้ ก็ต้องไปจ้างพวกมัน บางทีบุหรี่

คอตตอนนึง เบียร์ลังนึง มันก็ท�าให้แล้ว พวกนี้มันคบกันด้วยใจ ทุกวัน

นีก้ย็งัตดิต่อยงัคยุกนัอยู ่บางงานมนักข็อให้เราไปช่วย เรากไ็ปช่วย กไ็ป

ทั้งอย่างนี้”

ส่วนเรือ่งสกึ พระลกัษณ์กล่าวว่า “พอเราเข้ามาเรยีนมหาจฬุาฯแล้ว 

ก็เลยแบบว่า เรียนให้จบเลยแล้วกัน สึกไม่ได้ด้วยที่นี่ คือถ้าคุณมาเป็น

พระ คุณก็ต้องอยู่เป็นพระ คือว่าถ้าคุณมาทั้งผ้าเหลือง คุณก็ต้องอยู่ทั้ง

ผ้าเหลือง แต่ถ้าคุณมาเป็นโยม แล้วคุณจะบวช อันน้ีไม่เป็นไร แต่ถ้า

คุณมาเป็นพระ สึกแล้วเรียนไม่ได้ สึกแล้วเหมือนว่าคุณต้องไปลงเรียน
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ใหม่ในปี 1 เราก็มาคิดว่าแล้วเราจะเอาใบปริญญาให้แม่ยังไงล่ะ ก็เลย

รอให้เรียนจบก่อนแล้วค่อยสึก”

คล้อยหลังที่พระลักษณ์พูดจบ มีพระตุ๊ดรูปหน่ึงเดินเข้ามาหาเรา 

ท่านเป็นมิตรสหายพระลักษณ์ ทั้งคู่กระซิบกระซาบกันอยู่สักพัก ก่อน

ทีพ่ระลกัษณ์จะหนัมาถามผมว่า “โอเคไหมโยม เดีย๋วเราจะไปหาไอพวก

นั้นแล้ว มันรอนาน เดี๋ยวมันจะด่าเอา ห้าๆๆๆ” พระลักษณ์หัวเราะ

ชอบใจ

“เรียบร้อยแล้วครับพระ เดี๋ยวขาดข้อมูลอะไร ผมจะติดต่อไปอีกที

ครับ” ผมตอบ

ลากันเสร็จเรียบร้อยแล้ว พระลักษณ์ พร้อมด้วยเพื่อนสาวอีกหนึ่ง

รปู กเ็ดนิตรงไปทางท่าจอดรถเมล์ ทีม่กีลุม่เพือ่นพระนะจ๊ะรออยู ่ท่วงท่า

การเดิน บวกกับสีหน้าท่ีมาดม่ันของพวกท่าน ช่างละหม้ายคล้ายนาง

แบบแอล แฟชั่นวีคก็ไม่ปาน

ราวกบัว่าพวกท่านก�าลงัเดนิธดุงค์ไปยงัดนิแดนทีเ่ตม็ไปด้วยดอกบวั

สีม่วง ดินแดนที่พวกท่านเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเองได้ ไม่ต้องฝืนใจ

พูดครับ ทั้งที่คับใจ

สาธุ…
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ส า ม เ ณ ร จ ตุ พ ง ษ์  ยี่ โ ถ

“โยมรู้ไหม ท�าไมเราถึงยอมให้สัมภาษณ์” สามเณรจตุพงษ์ถาม

“ไม่รู้ครับ แต่ผมก็อยากรูเ้หมอืนกนัว่าท�าไม” ผมถามกลบัด้วยความ

ฉงน

“กเ็ทอมทีแ่ล้ว ท�างานวจิยั แล้วต้องมไีปสมัภาษณ์คนใหญ่คนโต แต่

ปรากฏว่า เขาไม่ให้ความส�าคัญเราเลย เหมือนเขาดูถูกเรา ทั้งที่เขาเป็น

โยมนะ แต่กน็ัน่แหละ มนัเลยท�าให้เราเข้าใจว่างานแต่ละอย่าง หรอืการ

จะสัมภาษณ์ใครสักคน มันยากมากแค่ไหน เราเลยตั้งปณิธานว่า ถ้ามี

คนมาขอให้เราเป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้ในการศึกษา เราจะตั้งใจท�าให้

ดีที่สุด

มนัเจอมากบัตวัแล้ว การเข้ากบัคนทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน และอกีอย่าง 

เราก็อยากจะมีพื้นที่ได้แสดงความคิดเห็นส่วนตัว ในฐานะบทบาท

สามเณรที่เราก�าลังเป็นอยู่ ณ ตอนนี้” สามเณรจตุพงษ์ระบายความอัด

อั้นใจใจออกมา
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สามเณรจตุพงษ์ ยี่โถ หรือ ‘เณรบอส’ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะ

มนษุยศาสตร์ สาขาวชิาภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตวังน้อย คือ ดอกบัวสี่ม่วง ดอกที่ 2 ที่ผมตามหา จาก

การแนะน�าของพระชาย วรธัมโม ซึ่งเดี๋ยวคุณจะได้รู้จักในบทต่อไป

บ้านเกดิของสามเณรจตพุงษ์เป็นคนจงัหวดัอดุรธาน ีมพีีน้่องทัง้หมด 

3 คน เณรบอสเป็นลูกคนกลาง เมื่อเรียนจบชั้น ม.1 เณรบอสได้ขอแม่

บวชด้วยตัวเอง เพราะก่อนหน้านั้นตอนสมัยอยู่ ป.5 เณรบอสเคยบวช

แล้วหนหนึง่ ประกอบกบัตาแท้ๆของเณรเป็นเจ้าอาวาสวดัอยูท่ี ่จงัหวดั

หนองคาย เณรจงึตดัสนิหนัเหชวีติทางโลกเฉกเช่นคนธรรมดา มาใช้ชวีติ

นักบวชที่วัดในจังหวัดหนองคาย

สามเณรจตพุงษ์เล่าถงึเหตผุลทีต่ดัสนิใจบวชว่า “ตอนแรกเราอยาก

จะบวชกเ็พราะว่า เราเคยรูจ้กัพวกหลวงพีห่ลวงอะไรทีแ่บบเขาดกีบัเรา 

เรากเ็ลยคดิว่า แล้วบวชมนักด็ ีคอืแบบมนัไม่รูเ้หมอืนกนั แต่ว่าตอนนัน้

คือมันอยากบวช

ตอนแรกแม่ก็ไม่อยากบวชนะ แม่เป็นห่วงว่าบวชแล้วจะไปอยู่

อย่างไร จะเรียนยังไง แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าแม่ไม่อยากให้สึก เพราะว่า

มนัประหยดั ทางบ้านเรากไ็ม่ได้รบกวนเท่าไหร่ แต่ก่อนแม่กจ็ะส่งพีเ่รยีน 

ตอนนี้พี่ก็เรียนจบแล้ว ก็เหลือเราแล้วก็น้องอีกคน ฐานะที่บ้านก็ไม่ได้

ยากจนอะไร ที่บ้านก็กรีดยางท�าสวนยางพารา มีนา มีไร่”

“แล้วเณรไม่รู้สึกเสียดายชีวิตตอนเป็นโยมหรอครับ” ผมถาม

ถามว่าไม่เสียดายชวีติตอนเป็นโยมหรอ คอืมนัไม่เสยีดายนะ มนัรูส้กึ
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เหมือนเราข้ามตรงนั้นมาแล้ว ณ จุดนี้ เราก็คิดถึงแต่เรื่องการเรียน การ

เรียนก็หนักพอสมควรก็เลยไม่ค่อยมีเวลาคิดเรื่องนั้นเท่าไหร่”

ภายหลังจากบวชแล้ว ด้วยความที่เณรบอสเป็นคนหัวดีและตั้งใจ

เรยีน ในทีส่ดุกส็อบได้เปรยีญธรรม 3 ประโยค ซึง่เทยีบได้กบัการส�าเรจ็

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากน้ันเณรจึงได้ศึกษาต่อในระดับปริญญา

ตรีที่ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย พอขึ้นปี 2 จึง

ย้ายเข้ามาเรียนที่วิทยาเขตวังน้อย โดยจ�าพรรษาอยู่ท่ีวัดลาดปลาเค้า 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ส�าหรับชีวิตประจ�าวันของเณรบอส อาทิตย์หนึ่งมีไปเรียน 3 วัน ที่ 

มจร. วังน้อย เวลาไปเรียนต้องไปรอรถที่หน้าวัดหลักสี่ แล้วก็ขึ้นรถเมล์

ของมหาลัยไป ถ้าวันไหนไปไม่ทันก็นั่งแท็กซี่ยาวไป

“ก่อนหน้าที่จะบวช ในใจก็รู้แล้วว่าชอบผู้ชาย แต่ว่าก็ยังพยายาม

ปิดใจตัวเองอยู่ บอกตัวเองว่า ไม่นะเราไม่เป็น คือเหมือนยังยอมรับตัว

เองไม่ได้ สมยัเรียนประถมกเ็คยเป็นหวัโจกเพือ่นผูช้าย เป็นหวัโจกเพือ่น

เลยแหละ และเหมือนเคยแอบชอบเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่ง แต่คือมัน

เหมือนโกหกตัวเองท่ีผ่านมา มารู้จริงๆชัดๆก็ตอนเรียนอยู่ปี 1” เณร

บอสเล่าด้วยน�้าเสียงที่ค่อนข้างอัดอั้นในใจ

“แล้วตอนนั้นพ่อแม่รู้หรือยังว่าเราเป็น” ผมถามต่อ

“ก็น่าจะรู้แหละ แต่อย่างที่บอก เราพยายามเก็บอาการไว้ มารู้ชัดๆ

กต็อนทีเ่ราถ่ายรปูลงเฟซบุค๊ แล้วรปูมนัแอ๊บมาก พีช่ายมาเหน็เข้ากเ็ลย

เอาไปให้พ่อแม่ดู อันนี้เรื่องจริงเลย” เณรบอสตอบ
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ส า ม เณร จตุ พ ง ษ์
ยี่ โ ถ
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“คิดอย่างไรกับกระแสสังคมที่ด่าพระตุ๊ดเณรแต๋ว” ผมถาม

“ในส่วนตวัมนักร็ูส้กึเจบ็อยูใ่นใจ อกีอย่างมนัจะโทษคนทีเ่ขาด่ากไ็ม่

ได้ มนัต้องโทษคนทีเ่ป็นข่าวนัน่แหละ เขาท�าตวัให้ไม่เหมาะสมเอง ท�าไม

เณรถึงอยู่วัดนี้ได้ทั้งที่เณรก็เป็น อยู่วัดนี้แล้วก็ไม่ใช่จะแบบ คือเป็นมัน

เป็นได้ แต่ก็ไม่จ�าเป็นต้องแสดงออก ไม่จ�าเป็นต้องกรี๊ดกร๊าด คือเขาก็รู้

อยู่แล้วว่าเราเป็น แต่ท�าไมเราต้องแสดงกิริยามารยาทว่าเราเป็น มันไม่

จ�าเป็นหรอกว่ากะเทยทุกคนต้องโง่

ทกุวนันีก้เ็ล่นเฟซบุค๊อยู ่แต่กไ็ม่เคยอพัรปูทีไ่ม่เหมาะสม แบบหวาน

ไปอะไรไปเรากไ็ม่ลง จรงิๆเรากช็อบถ่ายรปู แต่กไ็ม่ใช่ว่าถ่ายแล้วจะอพั 

ถ่ายแล้วก็เก็บเอาไว้ไม่จ�าเป็นต้องโชว์ใคร ส่วนพวกท่ีเป็นข่าวก็อาจจะ

เป็นเพราะว่า แต่ก่อนเขายงัไม่ฮติข่าวพระเณรตุด๊แต๋ว เพิง่จะมาฮติช่วง

หลงัๆ ช่วงทีเ่ฟซบุค๊ก�าลงัมาแรง กพ็ากนัถ่ายรปูทีแ่บบหวานๆอพัลง แต่

ทกุวนันีก้ไ็ม่ค่อยเหน็นะ เพราะกก็ลวัจะตกเป็นข่าว มนักจ็ะเป็นบทเรยีน

ให้พระตุ๊ดทุกคนที่ก่อนจะอัพอะไรก็ดูความเหมาะสมซะก่อน

คนส่วนใหญ่เขากจ็ะคดิว่ากะเทยส่วนใหญ่มนัโง่ มนัไม่ตัง้ใจเรยีน เกเร

อะไรอย่างนี้ แต่ส�าหรับเณรแล้วมันไม่ใช่ เหมือนเราก้าวผ่านจุดนั้นมา

แล้ว เรียนรู้ความเป็นผู้ใหญ่ตั้งแต่ตอนอยู่ปี 1 ตั้งแต่อายุ 15 เพราะว่าที่

เรยีนด้วยกนัคอืมแีต่คนทีอ่ายมุากกว่าเรา มนักเ็ลยท�าให้เราเรยีนรูค้วาม

เป็นผู้ใหญ่ขึ้น” สามเณรจตุพงษ์ตอบอย่างฉะฉาน

เณรบอสเลา่ต่อวา่ “ทุกวันนี้กเ็หมอืนพระทัว่ไป พระในวดัเขากร็ูน้ะ

ว่าเราเป็น ในวัดก็มีอยู่รูปหนึ่งที่น่าจะเป็น แต่แกเป็นรุ่นครูบาอาจารย์
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แล้ว แต่เขาก็ท�าตัวดีจนคนอื่นยอมรับ ท�าไมต้องตราหน้ากะเทยด้วยว่า

เป็นกะเทยแล้วต้องเลวทุกคน กะเทยไม่ได้เลวทุกคน กะเทยดีก็มี

ถามว่าถ้าบวชแล้วมันไม่ได้เป็นภาระของศาสนา ไม่ได้ท�าให้ศาสนา

เสื่อม เราก็อยู่ได้ จริงๆแล้วเป็นกะเทยอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ถ้าท�าตัวดี อย่าง

ใน มจร. นี่ก็กะเทยเยอะมาก แต่ส่วนมากเราจะเดินอยู่กับเพื่อนผู้ชาย 

เพราะในห้องเรามีเราที่เป็นกะเทยอยู่คนเดียว ส่วนมากก็จะเป็นเพื่อน

ผู้ชาย แต่ก็จะมีเพื่อนอยู่คนนึงที่เป็นเกย์หน่อยๆ แต่อยู่ในมหาลัยเราก็

สวยนะ แต่งทาแป้งไหม แต่เราไม่แต่งถงึกบัเขียนคิว้เขยีนตา เราแค่แต่ง

แบบธรรมดาทาแป้งให้หน้าเนยีนๆพอ แต่คอืเราจะตัง้ใจเรยีนมากกว่า”

“เกรดเฉลี่ยเป็นอย่างไรบ้าง เอาตั้งแต่สมัยมัธยมเลยครับ” ผมถาม

“ตอนจบ ม.3 เกรดเฉลี่ย 3.59 พอย้ายเข้ามาเรียน มจร. ปี 1 เกรด

เฉลี่ย 2.9 ปี 2 เริ่มปรับตัวได้ ขึ้นมาเป็น 3.7 ปี 3 เทอมที่แล้วได้ 3.89” 

เณรบอสตอบ

“แล้วเคยได้รับรางวัล หรือเกียรติบัตรอะไรบ้างหรือเปล่าครับ” ผม

ถามต่อ

“ก็ได้นักธรรมตรี นักธรรมโท นักธรรมเอก การแข่งขันเรียงความ

ระดับ ม.ต้น ก็ได้รองชนะอันดับหน่ึงระดับประเทศ ล่าสุดก็ได้เป็น

หวัหน้าพาทมี มจร. คว้าอนัดบัหนึง่การแข่งขันโต้วาทภีาคภาษาองักฤษ

ระดับประเทศ” เณรตอบด้วยสีหน้าที่มีความสุข

อาจารย์กชกร วัฒนคีรี ผู้สอนวิชาการแปลภาษาอังกฤษ ซึ่งสอน

สามเณรจตุพงษ์มา 2 เทอมแล้ว พูดถึงด้านการเรียนของเณรบอสว่า 
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“ท่านเป็นคนเรียนดี และสิ่งท่ีครูขอชื่นชมอีกอย่างคือ ท่านค่อนข้างมี

ความมั่นใจในสิ่งที่ท่านน�ามาเสนอในการบ้าน แต่เมื่อผิด ท่านก็ไม่ท้อที่

จะแก้ให้มันถูก เรื่องนี้มันท�าให้ครูรู้สึกว่า ถ้าเป็นครู ครูอาจจะเหนื่อย

และทดท้อ แต่ท่านไม่มีตรงนี้เลย บางคนอาจจะหนีหายกับการบ้านไป

เลย แต่ท่านไม่เป็น ซึ่งตรงนี้ครูยอมรับในตัวของท่านมากนะ”

ในด้านอุปนิสัยส่วนตัว อาจารย์กชกรกล่าวว่า “เณรเป็นคนอารมณ์

ค่อนข้างอ่อนไหว และออกไปในทางเพศหญิงค่อนข้างมาก แต่อาจจะ

ด้วยว่าอายุท่านยังน้อย เลยยังควบคุมไม่ค่อยได้มากนัก แต่ข้อดีของ

ท่านคือ ท่านเป็นคนอีคิวสูงมาก เป็นคนช่างสังเกต มีไหวพริบปฏิภาณ

สูง”

“เรื่องพฤติกรรมส่วนตัวล่ะครับ” ผมถาม

“ด้วยความที่ท่านเป็นเพศที่สาม บุคลิกของท่านก็จะออกไปในทาง

นั้นเป็นธรรมดาอยู่แล้ว ส่วนเรื่องของการแต่งตัว หรือการแต่งหน้า 

ส�าหรับตัวครู ครูไม่สนใจตรงจุดนั้น ตราบใดที่ครูมาในฐานะของครูผู้

สอน ตราบใดทีม่นัไม่ได้ส่งผลกระทบกบัการเรยีนของท่าน ครถูอืว่าเป็น

สิทธิส่วนบุคคล” อาจารย์กชกรกล่าว

การเข้ากบัเพือ่น อาจารย์เล่าว่า “บางช่วง ครวู่าท่านปลกีตวัออกมา 

เคยแบ่งกลุ่ม แล้วท่านอยู่โดดเดี่ยว แต่คือท่านก็อยู่นะ ในขณะที่เพื่อน

ร่วมกลุ่มกัน แต่เรื่องนี้ ครูไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะ”

“แล้วเรื่องการเข้ากับอาจารย์ล่ะครับ” ผมถามต่อ 

“ณ วันนี้นี้ ครูว่าท่านดีขึ้น แต่คือตัวครูเองก็ต้องพยายามปรับตัว
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เข้าหาท่านเช่นกนั อย่างในเรือ่งของการเรยีน ครวู่าท่านไม่มปัีญหาอะไร 

แต่ในบางจุด ถ้าครูอาจจะต้องไปแตะบ้าง ครูอาจจะต้องคิดอีกทีว่า ครู

ควรจะใช้ค�าพูดแบบไหน แต่ครูว่าเวลามันจะท�าให้ดีขึ้นเอง” ครูกชกร

กล่าวด้วยน�้าเสียงที่ค่อนข้างอึดอัด

“เห็นพระตุ๊ดครั้งแรกรู้สึกอย่างไร” ผมถาม

“ก็ตกใจนะ แต่อย่างที่ครูบอก ครูมาที่นี่เพื่อมาสอน ครูไม่ได้มีหน้า

ทีท่ีจ่ะไปยุง่เรือ่งอย่างอืน่ เพราะฉะนัน้ ครจูะหยดุทีต่รงนัน้ เพราะว่าครู

มาสอน สอนแล้ว ดูว่าเขาท�าได้ไหม ถ้าท�าได้ ก็โอเค แต่ในส่วนของเรื่อ

งอื่นๆ ครูว่ามันคงเป็นหน้าที่ของวัดกับมหาวิทยาลัยมากกว่า อีกอย่าง

ครูว่ามันแล้วแต่ตัวบุคคลด้วยมากกว่า จากประสบการณ์ ถ้าเขาไม่ได้

ท�าผดิศลีในการเป็นพระ ณ วนันีท้ีค่รไูด้สมัผสั ครรูบัได้” อาจารย์กชกร

ตอบ

อาจารย์กชกร กล่าวทิ้งท้ายว่า “ครูว่าโลกใบนี้ ไม่ว่าเรื่องไหน มัน

ไม่มคี�าว่าเหมอืนกนัร้อยเปอร์เซน็ต์ เพราะทกุคนย่อมมองไม่เหมอืนกนั 

เท่านั้นเอง อย่างเสื้อผ้า ท�าไมคนนี้ชอบแบบนี้ ท�าไมคนนี้ไม่ชอบแบบนี้ 

เพราะว่าข้างในเราชอบไม่เหมือนกัน

ครูว่ามันเป็นเรื่องของตัวบุคคล คือเขาเกิดมาเป็นแบบนี้ เราก็ไม่

สามารถไปเปลีย่นแปลงอะไรเขาได้ แต่คอืพืน้ฐานเขากเ็ป็นคนด ีบางคน

นีจ่ติใจดมีาก ครอูยากจะบอกว่า โลกนีม้นักว้างมาก มนัมอีะไรอกีหลาย

อย่าง ที่เราจะต้องเรียนรู้”

ณ ห้อง 224 ของอาคารเรียนรวม ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับพระ
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พระมหาวิเชียร
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เพือ่นๆของเณรบอส ได้แก่ พระมหาบญุม ีพระมหาวเิชยีร พระอภิเชษฐ์ 

และหลวงพีช่ายน้อย สรปุใจความได้ว่า เณรจตพุงษ์เป็นคนเรยีนด ีเวลา

มาเรยีน กม็แีต่งหน้ามาบ้าง แล้วแต่บางวนั แต่คอืท่านกแ็ต่งไม่เยอะ ไม่

ได้ถึงขั้นขนาดทาปาก เขียนคิ้ว แต่พระส่วนใหญ่ที่นี่เขาจะชินแล้ว ส่วน

อาจารย์ก็มีบางคนที่ต�าหนิบ้าง แต่บางคนก็จะเฉยๆ ไม่ได้ว่าอะไร

“อาตมามองว่า การมีภิกษุสามเณรเพศที่สาม ที่จริงมันก็ดีนะ มัน

แสดงถึงสิทธิเสรีภาพ คือถ้าเขาไม่ได้ท�าผิดอะไร ก็น่าจะสามารถด�ารง

สมณะต่อไปได้ เรือ่งเพศมนัน่าจะเป็นทีย่อมรบักนัได้ในสงัคมเราสมยันี้ 

ไม่ว่าจะเป็นสังคมศาสนา หรือสังคมไหนๆ ศาสนาควรจะเปิดกับส่ิงน้ี

มากขึ้น” พระอภิเชษฐ์แสดงความเห็นถึงเรื่องภิกษุสามเณรเพศที่สาม

“ที่พม่า มีพระตุ๊ดเณรแต๋วไหมครับ” ผมเปลี่ยนมาถามหลวงพี่ชาย

น้อย พระชาวไทยใหญ่ จากรัฐฉาน ประเทศพม่า

“ถ้าถามว่าในพม่ามีไหม ไม่แน่ใจ แต่อย่างแถวบ้าน อาตมาไม่เคย

เห็น” หลวงพี่ชายน้อยตอบ

“เคยได้ยนิไหม ทีไ่หนมตีุด๊ แสดงว่า ทีน่ัน่เจรญิแล้ว” พระมหาวเิชยีร

ใช้ส�าบดัส�านวดหยอกล้อหลวงพีช่ายน้อย ทกุคนในห้องพากนัข�า ซึง่มนั

ก็ช่วยท�าให้บรรยากาศดูผ่อนคลายมากขึ้น

“อาจจะเพราะ ประเทศรอบข้างส่วนใหญ่เขายังไม่เปิดกับเรื่องนี้ 

อย่างทีก่มัพชูา นีเ่ขาไม่ให้บวชเลยนะ ถ้ารูว่้าเป็น คอืเขาให้สึกเลย อย่าง

ประเทศเรา ถอืว่าเปิดยอมรบัเรือ่งนี ้ยอมให้เข้ามาบวชได้” พระอภิเชษฐ์

แสดงความคิดเห็น
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หลวงพี่ชายน้อยเล่าว่า ที่พม่า พอคุณบวชแล้ว คุณต้องอยู่ภายใต้

การดูแลของพระอุปัชฌาย์ที่บวชให้ ไม่ใช่ว่าบวชแล้ว คุณจะไปอยู่ไหน 

ท�าอะไรก็ได้ ถ้าเปรียบก็คงเหมือนกับการฝึกฝนเป็น ‘เจได’ ในเรื่อง 

‘สตาร์ วอร์ส’ คุณคือ ‘อนาคิน สกายวอล์คเกอร์’ พาดาวันหนุ่มผู้ร้อน

วิชา ซึ่งต้องมี ‘โอบีวัน เคโนบี’ ผู้เป็นอาจารย์ อยู่ข้างกายตลอดเวลาใน

ช่วงแรกของการฝึกฝนวิทยายุทธ์สู่การเป็น ‘อัศวินเจได’

ภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือ พอเอ็งบวชแล้ว ไม่ใช่ว่าเอ็งจะไปฝึกวิชา

ที่ไหนก็ได้ แต่เอ็งต้องฝึกฝนเบื้องต้นกับอาจารย์ที่บวชให้ก่อน ซึ่งผู้เป็น

อาจารย์กม็หีน้าทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิา รวมถงึสอดส่องพฤตกิรรมของ

ลูกศิษย์ไม่ให้ออกนอกลู่นอกทาง

“แต่ว่าความคิดของอาตมา อาตมาก็ว่าบวชได้ แต่ว่าเรื่องแต่งหน้า

แต่งตานีบ่างคร้ังมนักย็งัดไูม่เหมาะสม ถ้าแต่งแบบเณรบอสยงัพอได้ แต่

อย่างบางคนนีม่นัจะเขียนคิว้ แต่งเยอะ รองเท้ากเ็ป็นรองเท้าผูห้ญงิ คอื

ถ้าโยมบางคนเขามาเห็น ความศรัทธาที่มีมันก็จะน้อยลง แต่ถ้าแต่งใน

กุฏิ อยากแต่งยังไงก็แต่งไปเถอะ แต่ว่าถ้าไปข้างนอก ถ้าไปเจอโยมที่มี

ศรัทธาไม่หวั่นไหว มันก็ไม่เป็นไร แต่โยมบางคนที่เขาไม่ยอมรับ ถ้าเห็น

แล้วเขาจะรวมหมดไง ทั้งพระตุ๊ด ทั้งศาสนา” หลวงพี่ชายน้อยกล่าวถึง

ความเห็นเรื่องพระตุ๊ดเณรแต๋ว

เหมือนก�าลังเกิดการดีเบตข้ึน พอหลวงพี่ชายน้อยพูดจบ สามเณร

จตุพงษ์ก็พูดต่อทันทีว่า “เรามองว่าโยมยอมรับได้นะ อย่างเพื่อนของ

เราที่เป็นเจ้าอาวาสกะเทยในวัดทางภาคเหนือ คือชาวบ้านก็รู้นะว่าแก
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พระอภิเชษฐ์
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เป็นกะเทย แต่แกเป็นที่รวมจิตใจของชาวบ้าน แกหล่อเลี้ยงและเป็นที่

พึ่งของชุมชนได้ เขาก็ยอมรับกัน”

“ตอนเหน็พระตุด๊ครัง้แรกทีเ่มอืงไทย รูส้กึอย่างไรบ้าง” ผมถามหลวง

พี่ชายน้อยต่อ เพราะอยากรู้มุมมองของพระประเทศอื่น

“รู้สึกกลัวนะ คล้ายๆว่า เวลาเจอพวกนี้ เขาจะชอบแซวตลอด แต่

เดีย๋วนีไ้ม่ค่อยเยอะแล้ว แต่ก่อนนีม่นัจะเป็นกลุม่เป็นกลุม่เลย ตอนเรยีน

ปี 1 นี่มีเกือบ 100 คน แต่ตอนนี้ก็ออกกันไปหมด” หลวงพี่ชายน้อย

ตอบ ขณะที่เพื่อนที่เหลือพากันหัวเราะชอบใจ

“ตั้งแต่อยู่มหาลัยมา มีเรื่องไม่ดีที่เกิดจากภิกษุสามเณรเพศที่สาม

บ้างไหมครับ” ผมถาม

สามเณรจตุพงษ์ชิงตอบทันทีว่า “มันไม่ค่อยเกิดหรอก ส่วนมากจะ

เป็นพวกภิกษุที่เป็นผู้ชายแท้ๆมากกว่า เพราะว่าท่ีน่ีมันจะมีผู้หญิงมา

เรยีนด้วย มนัเลยชอบมปัีญหาไง ข่าวพระผูช้ายกนิเหล้าเมายา ไม่มใีคร

พูด ข่าวพระกะเทยถ่ายรูปลงเฟซบุ๊ค กลับโดนประณาม”

“คือคนข้างนอกเขาไม่รู้ เขาก็จะได้เสพแต่ภาพข่าว แต่ไม่เคยได้ดู

เนือ้แท้ข้างใน หรอืได้มาสมัผสัว่า ภกิษสุามเณรเพศทีส่ามนัน้เป็นเช่นไร 

และอีกอย่างหนึ่งคือ ถึงแม้สังคมทุกวันนี้จะเปิดกว้าง แต่ยังไงมันก็ยังมี

การเหยียดเพศตรงน้ีอยู่ อย่าว่าแต่พระตุ๊ดเณรแต๋วเลย แค่เป็นตุ๊ด

ธรรมดาก็โดนเหยียดแล้ว” พระมหาบุญมีกล่าวเสริมขึ้นมาอย่างเท่ๆ

พระอภิเชษฐ์ กล่าวปิดท้ายการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ

เรื่องภิกษุสามเณรเพศท่ีสาม ณ ห้อง 224 ว่า “ทุกวันนี้ ศาสนาทุก
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ศาสนา ควรจะปรับตัวเปิดรับกับสิ่งเหล่านี้ เพราะถ้าศาสนาไม่ปรับ 

ศาสนากอ็ยูไ่ม่ได้เช่นกัน ในโลกสมยัใหม่ ทกุคนควรจะมคีวามเข้าใจเรือ่ง

เพศตรงนี้

ตัวของภิกษุสามเณรเพศที่สามเอง ถ้าบวชเข้ามาแล้ว ถ้าท�าตัวไม่ดี 

ญาตโิยมเอือม มนักจ็ะมผีลต่อศรทัธา แต่ถ้าท�าตวัด ีมนักม็ผีลต่อศรทัธา

เหมือนกัน มันอยู่ที่ว่าท�าตัวยังไง ให้เกิดศรัทธา หรือเสื่อมศรัทธา อันนี้

มันน่าจะเป็นประเด็นที่ส�าคัญ ไม่ใช่ในเรื่องเพศ”

กลับมาทีส่ามเณรจตุพงษ ์“ชาวบ้านบรเิวณวดัรู้ไหมวา่เราเป็น” ผม

ถามเณรบอส

“เราก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาจะรู้ไหม เพราะปกติถ้าอยู่ในวัด เราก็จะ

เงียบๆนิ่งๆ อีกอย่างส่วนตัวเราก็แบบตั้งใจเรียน คิดแต่เรื่องการเรียน

เพราะว่าอายุเราก็ยังน้อย เราหัดคิดหัดอะไรให้มันเป็น เป็นกะเทยไม่

จ�าเป็นต้องโง่ กะเทยไม่ได้ว่าเลวทกุคน อย่างลาวกม็พีระตุด๊เยอะเหมอืน

กันเท่าที่เคยเห็นผ่านๆ ไม่ใช่แค่เมืองไทย เพราะว่ากะเทยมันมีทั่วโลก 

มนัมตีัง้แต่สมยัไหนแล้ว ไม่ใช่ว่าเกดิมา 2000-3000 ปีทีแ่ล้ว มนัมตีัง้แต่

ยุคไดโนเสาร์แล้วโน่น” เณรบอสตอบแบบติดตลก

“จริงๆอยากให้โยมมาบวชเองแล้วจะรู้” เณรบอสพูดขึ้น

ผมข�า ก่อนถามเณรกลับว่า “รู้อะไรหรอครับเณร”

“จรงิๆคอืเรากร็ูว่้าสิง่ไหนเราพดูไปท�าไปแล้วมนัดเีรากค็วรจะท�า แต่

ถ้าสิง่ไหนเราพดูไปท�าไปแล้วไม่ดต่ีอเราต่อศาสนา เรากไ็ม่อยากพดูเท่า

ไหร่ กอ็ยากให้โยมพีม่าบวชแล้วจะรูว่้าเป็นอย่างไร คอืเรารูแ้ต่เราพดูไม่
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ได้ ส่วนมากสังคมมักจะตราหน้าพวกกะเทยว่าไม่ดีๆเกิดมามีกรรม ทั้ง

ที่คนอื่นเขาก็ท�าเลวเหมือนกัน

ผู้ชายบวชเป็นพระก็กินเหล้าเสพยา มีข่าวออกเยอะแยะไป แต่พอ

เวลามข่ีาวพระตุด๊ออกมา กจ็ะมาพดูเรือ่งพงเรือ่งเพศ คอืมนัไม่แฟร์ ถ้า

จะด่าก็คือด่าคนที่ท�า ด่าเป็นรายบุคคล

เคยได้ยินไหม แบบว่าลูกไม่ดีก็เอามาฝากบวช ก็ในเม่ือขนาดข้าง

นอกยงัไม่ด ีแล้วฝากไว้ข้างในล่ะ อย่างแต่ก่อนกจ็ะมเีณรเยอะมากทีม่า

จากนักเรียนที่ท�าตัวไม่ดี โรงเรียนก็จะส่งมาบวช แล้วคือถ้าท�าตัวไม่ดี

ขนาดพ่อแม่ยังดูแลไม่ได้ แล้วส่งมาให้พระ พระมันไม่เคยมีลูก แล้วมัน

จะเข้าใจได้ไง

คอืมนัไม่ใช่การแก้ปัญหา มนัเป็นการเอาภาระมาให้พระพทุธศาสนา 

ถ้าเสียมันก็เสียทั้งวงการ แต่ถามหน่อยว่า พระเณรที่บวชอยู่ก็ไม่ใช่ลูก

ใช่หลานทีค่ณุส่งมาบวชหรอ บางครัง้กนิเหล้ากินยามาก็เอามาบวช เพือ่

อะไร คนมนัเลกิไม่ได้ ถงึบวชอยู ่มนักก็นิ กนิจนเป็นข่าวแล้วกม็าด่า ด่า

แล้วใครพาให้มาบวชล่ะ” เณรบอสระบายความในใจออกมาเป็นชุด

เณรบอสนิ่งไปสักครู่ ก่อนพูดด้วยท่าทีที่ใจเย็นขึ้นว่า “แต่จริงๆแล้ว 

เณรเชื่อว่านะ สังคมเราทุกวันนี้ เขาไม่ได้ดูถูกในสิ่งที่เราเป็นหรอก แต่

เขาจะดูถูกในพฤติกรรม และสิ่งที่เรากระท�าในสิ่งที่ไม่ดีมากกว่า”

“อนาคตคิดจะสึกไหมครับ” ผมถามเณรบอสต่อ

สามเณรจตุพงษ์นิ่งคิดชั่วครู่ ก่อนตอบว่า “ก็คิดนะ แต่ว่าถ้าสึกแล้ว

อนาคตมันยังไม่ดีก็ขอบวชก่อน คือสึก สึกแน่ สึกตอนไหนก็ได้ แต่ว่า
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คนที่จะส่งเราเรียนมันไม่มี แต่ว่าตอนนี้อาจารย์ที่เราอยู่ด้วย แกบอกว่า 

แกจะส่งเราเรียนปริญญาโทต่อ จะเรียนที่ไหนก็แล้วแต่เรา คือจริงๆคิด

ไว้ว่าตอนแรกจะสกึ แต่ทนีีอ้าจารย์บอกว่าอย่าเพิง่สกึให้เรยีนต่อไปเถอะ 

ตราบใดที่อยู่วัดนี้อาจารย์ยังอยู่วัดนี้ก็เรียนต่อไปเถอะ เพราะว่าแกจะ

ส่ง ก็เลยเรียนต่อไปเรื่อยๆก่อน”

ท้ายสุด สามเณรจตุพงษ์ฝากไปถึงคนท่ียังรู ้สึกคลางแคลงใจใน

ตัวพระตุ๊ดเณรแต๋วว่า “เราอย่ามองเขาท่ีเพศ เรามองเขาที่การวางตัว 

คอืถ้าเขาท�าตวัดีเราจะไปตตีราเขาท�าไม ถ้าอยูว่ดัเขาไม่ได้ท�าความเดอืด

ร้อน เขาไม่ได้แต่งหน้า เขาไม่ได้ท�าให้ชาวบ้านเอือมระอา

มันก็ไม่ผิดหรอกที่เขาจะด่าพระตุ๊ดเณรแต๋ว แต่ว่าถ้าเอาจริงๆมัน

ไม่ใช่พระตุ๊ดเณรแต๋วทุกคนจะเป็นคนไม่ดี จริงๆก็เหมือนคนทั่วไปนี่

แหละ อยากให้มองไปที่การกระท�า ไม่ใช่มองเรื่องเพศ”

พระอาทิตย์ดวงโตใกล้ที่จะตกดิน ผมเดินถ่ายรูปเล่นไปเรื่อยๆ จน

ไปเจอพระตุ๊ดกลุ่มหนึ่ง นั่งเล่นกันอยู่บริเวณโต๊ะเก้าอี้หินอ่อน ซึ่งอยู่

ข้างๆของอาคารเรียนรวมคะเนจากสายตามี 10 กว่าคนเห็นจะได้ แวบ

แรกที่เห็น ผมเอามือจับกล้องทันที หมายจะถ่ายรูป แต่พอค่อยๆยก

กล้องขึ้น ทันใดนั้นสายตาพระตุ๊ดเป็น 10 คู่ ก็จ้องเขม็งมาที่ผม คล้าย

จะส่งสัญญาณเตือนผู้แปลกหน้า

“ฉิบหายแล้ว เอาไงดีวะ” ผมนึกในใจ เสี้ยววินาทีผมตัดสินใจวาด

กล้องไปทางด้านข้าง ซึ่งเป็นวิวทุ่งหญ้าโล่งๆ แล้วท�าทีท�าท่าถ่ายรูป 

แชะๆ หลังจากนั้นผมก็เดินติ๋มๆจากไปด้วยใจหาย สาธุ…
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สี่ ท ห า ร เ สื อ แ ห่ ง ช ม พู ท วี ป

ทุกเรื่องทุกประเด็น ย่อมมีความคิดเห็น ความคิดเห็นที่ดี ย่อมมา

จากผู้ที่ค�่าหวอดในเรื่องน้ันๆ ฉะน้ันประเด็นเรื่องภิกษุสามเณรเพศที่

สาม ผู้ที่จะให้ความคิดเห็นได้ดี ย่อมต้องเป็นบุคลากรทรงคุณภาพของ

วงพระพุทธศาสนา

ผมได้ไปพูดคุยสัมภาษณ์มาด้วยกันทั้งหมด 4 ท่าน ซึ่งแต่ละท่านก็

ล้วนมีทัศคติ และความคิดเห็นแตกต่างกันไป ท่านแรก คือ พระพยอม 

กัลยาโณ พระนักเทศน์ชื่อดังแห่งสยาม ท่านที่สอง คือ พระชาย วรธัม

โม ผูเ้ขยีนหนงัสอื ‘แกะเปลอืกเพศพทุธ’ ท่านทีส่าม คอื นพรตัน์ เบญจ

วัฒนานันท์ ผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และท่าน

สุดท้าย คือ วิจักขณ์ พานิช อาจารย์และนักวิชาการด้านศาสนา
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พ ร ะ พ ย อ ม  กั ล ย า โ ณ

“เรื่องนี้มันล�าบากว่า ถ้าไม่ให้ เขาก็จะหาว่ากีดกันเสรีภาพ ถ้าให้ 

เกดิไปเจอคนทีลุ่ม่ล่าม เป็นแล้วแบบชนดิทีห่วัมงกฎุท้ายมงักร” พยอม 

กัลยาโณ

ณ วัดสวดแก้ว ผมก�าลังยืนรอสัมภาษณ์พระราชธรรมนิเทศน์ หรือ

พระพยอม กลัยาโณ พระนกัเทศน์ชือ่ดงั ทีม่วีจันภาษาชัน้คร ูเนือ่งจาก

มญีาตโิยมลกูศษิย์ลกูหาของท่านก�าลงัถวายสงัฆทาน และพดูคยุปรกึษา

กับท่านอยู่

พระพยอม กล่าวแสดงทัศคติเรื่องพระตุ๊ดเณรแต๋วว่า “คือเป็นเพศ

ที่สาม ถ้าดี เขาก็จะผูกใจคน ชาวบ้านเขาจะชอบกัน เพราะพวกนี้เขา

จัดงาน จัดสวน จัดดอกไม้เก่ง เหมือนประจบก็จริง แต่ชาวบ้านเขาจะ

ชอบ อีกอย่างพวกนี้เขาจะพูดจาสุภาพ อ่อนหวาน ชดช้อย ไม่หยาบ

คาย แต่ส่วนใหญ่จะมปัีญหาเรือ่งทางเพศ มกัจะมอีารมณ์ทางเพศ ห้าม

ใจไม่อยู่ ถ้าจะมาสมสู่ในผ้าเหลืองก็แย่ แต่ถ้าเขาห้ามใจได้ สมมติว่ามี

คนประเภทนี้ แต่ว่าดีกรีเขาสูง อย่างอาจารย์เสรี วงศ์มณฑา เชื่อว่าถ้า

เขาบวช เขาสามารถคุมตัวเองได้ มันก็ต้องดูเป็นรายๆไป อย่างมิสทิฟ

ฟานี่ที่เป็นข่าวล่าสุด ถ้าเขาเป็นอย่างนั้นได้ ก็ใช้ได้

เขาสับสนทางเพศ เขามาบวชก็ยิ่งสร้างความสับสนไปอีก มากกว่า
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ที่จะสงบ พูดง่ายๆท่ีเขาจะน้อมเอียงไปสู่ความสงบมันยากกว่าปกติที่

เป็นผู้ชาย เพราะเราก็เห็นอยู่ พฤติกรรมเขาจะต้องวี้ดว้ายกระตู้วู้ แต่

ทีนี้ความเป็นพระมันต้องสงบเสงี่ยม พระพุทธเจ้าใช้ว่า จงท�าให้ตัวให้

เหมือนสะใภ้ใหม่ พระบวชใหม่นี่ต้องท�าตัวเหมือนสะใภ้ใหม่ เข้าไปใน

ตระกูลแม่ผัวนี่ต้องอ่อนน้อม แต่พวกน้ีเขาจะกร่างพอสมควร เพราะ

พวกนี้เขามักจะฉลาด อย่านึกว่าคนพวกนี้โง่นะ หัวดีมีปฏิภาณ ท�างาน

เก่ง รับแขกได้ เรียกว่าเป็นตัวเรียกแขกเข้าวัดได้ระดับหนึ่ง

ดอูย่างส้วมทีว่ดัท่าการ้อง เขาท�าส้วมสม่ีวงเลย ไอตูส้้วมผูช้ายได้ติด๊

เดียว ผู้หญิงแท้ก็ได้ไม่มาก ไอสีม่วงเงินเต็มตู้เลย พวกนี้เขาหาเงินเก่ง 

แล้วเขากท็�าบญุเก่งด้วย แต่เขาไปเสยีเรือ่งเพศ เดีย๋วกไ็ปคล�ากนัมัว่ตอน

บวช คือเราจะเห็นอยู่อย่างว่าถ้าเขาได้อารมณ์น้ันขึ้นมาล่ะก็ เขาก็จะ

เตลิดไปเลย ซึ่งมันก็ต่างจากผู้ชายแท้ๆ ความต้องการของพวกตุ๊ดพวก

เกย์จะมีมากกว่า แล้วเขาก็จะปล่อย ไม่มีคุมเลย

ปัญหาเรื่องแต่งหน้าก็เยอะ บางทีมีท�าหน้าอก เรื่องพวกนี้มันไม่ได้

ไม่ควรท�า เป็นเรื่องที่นักบวชต้องตัดออกแล้ว จับได้ก็เตือนก่อน เตือน

แล้วท�าอีกก็ต้องไล่ออก อย่างในมหาลัยสงฆ์มันก็มีอธิการบดี คณบดี 

พวกนี้ต้องคอยดู ไม่ใช่ปล่อยตามยถากรรม”

“แล้วอย่างบางคนมองว่าศาสนาพทุธ กดีกนัทางเพศ พระพยอมคดิ

เห็นอย่างไรครับ” ผมถามท่านกลับด้วยน�า้เสียงติ๋มๆ

“สมัยก่อนก็เคยมีการทดลองบวชแล้ว แล้วที่หายไปก็เพราะว่า ผู้

หญิง ลองเขาอยู่รวมตัวกันสิบคนเรื่องมากกว่าผู้ชาย มันไม่มีเรื่องชก
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ต่อย แต่ว่ามันหยุมหยิม ทะเลาะกัน ว่ากันเอง มันจะมีปัญหานี้เยอะ 

ขนาดยังไม่ได้บวช มาอยู่ในวัดด้วยกัน ยังมีทะเลาะกันเลย ที่พูดไม่ใช่ผู้

หญิงทุกคน แต่ว่าส่วนใหญ่ที่เป็น อีกอย่างเป็นเรื่องชองอันตราย จะให้

ผู้หญิงไปธุดงค์ก็ไม่ได้ จะให้นอนกลางป่าก็ไม่ได้ เดี๋ยวใครข่มขืนเอาท�า

ไง มนักไ็ม่ได้ แล้วมนักข้ึ็นอยูก่บัประเทศ ประเทศไทยเรากย็งัไม่ค่อยให้

ความเคารพเอือ้เฟ้ือผูห้ญงิมากนกั บวชแล้วบางทกีอ็ดอยาก ผู้ชายบวช

เป็นพระล้นเหลือคนเอามาถวาย ส่วนผู้หญิงอดแทบตาย บิณฑบาตก็

ยังไม่ได้” พระพยอมตอบ

พระพยอมยังเล่าอีกว่า “มีเรื่องๆหนึ่ง ภิกษุณีฆ่าพระ เพื่อแย่งราช

สักการะ เป็นเรื่องสมัยพระพุทธกาล ก่อนท่ีภิกษุณีจะเสื่อมไป คือว่า

ภกิษณุบีวชก่อน พระบวชทีห่ลงั แต่พระมคีนมาศรทัธามากกว่า ภกิษณุี

ก็เกิดการอิจฉา สมัยนั้นก็เลยเลิกกันไป”

“แล้วที่วัดสวนแก้วนี่เคยมีพระตุ๊ดเณรแต๋วหรือเปล่าครับ” ผมถาม

“ที่วัดนี้ไม่มี เพราะเราจะคอยดู ถ้าออกอาการนี่ก็ต้องให้ไป วัดนี้

แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มี” พระพยอมตอบอย่างเสียงเข้ม

“เท่าทีพ่ระพยอมเคยเดนิทางไปมาในเมอืงไทย จงัหวดัไหนภาคไหน

ที่พระตุ๊ดเณรแต๋วที่สุดครับ” ผมถามท่านต่อ

พระพยอมขยับตัวเล็กน้อยก่อนตอบว่า “ภาคเหนือมีเยอะที่สุด 

เพราะคนเหนือเขาจะอ่อนโยน ท�าให้เรื่องเพศอ่อนแอ สับสนทางเพศ

ได้ง่าย มีหนหนึ่ง เคยเข้ามาเอาคางมาไซร้ข้างหลัง ก็เจอศอกอาตมา 

พวกนีม้นัวปิรติทางเพศ เพราะคนปกตเิขาไม่ท�ากนั ถ้าไม่รบัน่าจะดทีีสุ่ด 
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แต่ถ้าจะรับ หนึง่ให้ดเูป็นรายๆไป สองต้องตกลงเงือ่นไขกนัก่อน ถ้าบวช

แล้วท�าอย่างนี้ไม่ได้นะ ถ้าท�าก็ต้องให้ออก และจะมาอ้างสิทธินู่นนี่นั่น

ไม่ได้ ไม่เช่นนั้นวัดก็จะไม่เป็นวัด

บวชมา 45 ปี ตอนอาตมาบวชใหม่ๆนี่ไม่มีนะ น้อยมาก คนที่เปิด

เผยตัวเองแล้วก็ฮือกันแตกเลย ก็คืออาจารย์เสรี วงศ์มณฑา เมื่อก่อน

เขายังเรียกอีแอบ แต่เดี๋ยวน้ีไม่แอบแล้ว เปิดเผยเลย อย่างละครเมื่อ

ก่อน บทบาทพวกนี้แทบไม่มีเลย แต่สมัยนี้มีแทบทุกจอ เพราะสมัยนี้

สังคมมันยอมรับกันแล้ว ก็เลยไปกันใหญ่ กระทั่งทหารก็ชักจะเริ่มมีทั้ง

ที่ทหารมันต้องการความเป็นแมน”

“แล้วคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นศาสนาพุทธกับมายาคติเรื่องเพศ

บ้างครับ” ผมถาม

“เดี๋ยวนี้ถ้าผู้หญิงบวช ก็มีเป็นภิกษุณี ก็มองยากนะ ว่าดีหรือไม่ดี 

แล้วแต่คนทีบ่วช ถ้าคนนัน้มดีกีรสีงู อย่างอาจารย์ฉตัรสมุาลย์ กบลิสงิห์ 

เทศน์ด ีสอนเก่ง เขยีนหนงัสอืธรรมะได้ เขากม็แีฟนคลบัเป็นผู้หญงิด้วย

กนั ถ้าผูห้ญงิจะไปปรกึษาพระในกฏุมินักด็ไูม่ด ีแต่ถ้าเป็นภกิษณุ ีหวัอก

ผู้หญิงด้วยกัน อาจจะปรับทุกได้ดีกว่าพระก็ได้ อาตมาไม่ได้ปิดกั้น ถ้า

ใครดีกรีสูงเข้ามาบวชนี่เป็นประโยชน์แน่นอน แต่ถ้าเป็นพวกโนเนม 

อาการแบบไม่ได้ศรัทธามาก พวกนี้จะก่อปัญหาได้” พระพยอมตอบ

“คิดว่าทางออกท่ีดีท่ีสุดของประเด็นเรื่องพระตุ๊ดเณรแต๋วคืออะไร

ครับ”

“ก็ให้เขาเป็นแม่ขาวพ่อขาว อย่างพ่อขาว ที่วัดนี้มีเยอะนะ พวกตุ๊ด
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มาปฏิบัติธรรม นุ่งขาวห่มขาวเอาก็ได้ มันยังไม่ได้ท�าพิธีบวชก็ไม่ได้เสีย

หายอะไร ก็มาสมาทาน ถือศีล เหมือนคนท่ัวไป เราก็กระท�ากับเขา

เหมือนมนุษย์คนหนึ่ง เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตาย อนุเคราะห์ได้ใน

ระดบั ถ้าอยากจะรูแ้จ้งเหน็จรงิในธรรม มนักม็รีะดบัทีจ่ะศกึษาเป็นขัน้ๆ

ไป” พระพยอมตอบ

“กอ็ย่างทีบ่อกไว้แล้วว่า ถ้าอยากจะประพฤตธิรรม ปฏิบตัธิรรมไม่มี

ใครกดีกัน้หรอก แล้วการปฏบิตัธิรรมกไ็ม่ใช่เฉพาะเป็นนกับวช นกับวช

ทีไ่ม่ได้บรรล ุกลบัตกต�า่ ตกนรกอย่างเทวทตักม็ ีเพราะฉะนัน้คณุอยาก

บรรล ุอยากเข้าถงึธรรม กไ็ม่จ�าเป็นต้องรปูแบบเคร่ืองแบบอะไรมนัมาก

นัก ถ้าเรามีภาวะทางเพศแบบนั้น แต่เราอยากบรรลุธรรมเพื่อดับทุกข์ 

เรากป็ระพฤตปิฏบิตัค้ินคว้าหาวธิเีพือ่ดบัทกุข์ โดยไม่ต้องอาศยัรปูแบบ

มากนกั ไอรปูแบบมนักม็คีวามส�าคญัตรงทีม่นัตะล่อมใจได้ด ีแต่เมือ่เรา

มันมีความไม่พร้อม มันมีข้อบกพร่องบางอย่าง ท�าตามพระวินัยที่

พระพุทธเจ้าได้วางไว้ แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าผู้หญิง ตุ๊ด หรือทอม

เข้าถึงธรรมไม่ได้ ทรงอนุญาตให้ปฏิบัติได้” พระพยอมกล่าวทิ้งท้าย

หลงัจากสมัภาษณ์ท่านเสรจ็แล้ว มลีงุคนหนึง่ยนือยูร่ะยะไม่ไกลจาก

ผมมาก ท่าทางของลุงดูลุกลี้ลุกลนและตื่นเต้น

“โยมข้างหลังมีอะไรก็ว่ามา อย่ามายืนจดๆจ้องๆอย่างนี้เลย” พระ

พยอมทักขึ้น

พอลุงได้ยิน ลุงก็รีบเดิน แล้วค่อยๆคลานเข้ามาหาพระพยอม ขณะ

ที่ผมยนืฟังอยู่ข้างๆ ลุงบอกกับพระพยอมประมาณว่า ลุงประสบมรสุม
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ชวีติมา ครอบครวัแตกสาแหรกขาด ตอนนีล้งุต้องเร่ร่อนไม่มทีีน่อน เลย

อยากจะขอมาอาศัยอยู่ที่วัด

“อยูไ่ด้ แต่ต้องตกลงเงือ่นไขกตกิากนัก่อนว่า อยูท่ีว่ดันีห้้ามกนิเหล้า

เมายา ทีว่ดัจะมงีานให้ช่วยท�า ต้องขยนั จะมากนิๆนอนๆไม่ได้ ถ้าตกลง 

เดี๋ยวจะให้คนเขาพาไปดูที่นอน”

แล้วลุงคนนั้นก็เดินตามหลังคนของพระพยอมไป

สาธุ…

ทางเข้าวัดสวนแก้ว
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พ ร ะ ช า ย  ว ร ธั ม โ ม

ผมได้รู้จักชื่อพระชาย วรธัมโม จากการที่ท่านไปออกรายการเจาะ

ข่าวตื้น ของช่องสโปร์คดาร์กทีวี ที่มีจอห์น วิญญู ดีเจและดาราชื่อดัง

เป็นพิธกีร โดยหวัข้อทีท่่านได้รบัเชญิให้มาพดูก็คอื เรือ่งพระตุด๊เณรแต๋ว 

นอกจากนี้ท่านยังเขียนหนังสือ “แกะเปลือกเพศพุทธ” ซึ่งเป็นหนังสือ

รวมบทความว่าด้วยเรื่องความหลากหลายทางเพศกับศาสนาพุทธ

พระชายกล่าวเปิดการสนทนาได้อย่างน่าสนใจว่า “ก่อนอื่นต้อง

เข้าใจก่อนว่า ศาสนาพุทธในปัจจุบัน มันมีบรรยากาศของโครงสร้าง

สังคมชายเป็นใหญ่ พอศาสนาพุทธถูกครอบง�าด้วยแนวคิดสังคมชาย

เป็นใหญ่ เพศอืน่ๆทีไ่ม่ใช่ผูช้าย ไม่ว่าจะเป็นผูห้ญงิ เกย์ เลสเบีย้น กะเทย 

ก็จะถูกตัดออกไป ถ้าเรามองเห็นตรงนี้ได้ชัด หรือว่าเข้าใจตรงนี้ ก็จะ

เข้าใจสถานการณ์ต่างๆทีเ่กดิข้ึนในศาสนาพทุธว่า มนัมอีทิธพิลตรงนีอ้ยู่ 

มคีวามเข้าใจผดิตรงนีอ้ยู ่ถ้าเราศกึษาแล้วเข้าใจเรือ่งสงัคมชายเป็นใหญ่ 

ที่มันแทรกซึมอยู่ในศาสนาพุทธ เราก็จะเข้าใจทุกเรื่องทุกเหตุการณ์ 

กล่าวได้ว่า เรายอมรับเพียงเพศชายเท่านั้น ไม่ยอมรับเพศอื่นๆ”

“ยกตัวอย่างก็เช่น การบวชเพื่อตอบแทนบุญคุณค่าน�้านม อันนี้ใคร

จะบวชได้ ก็มีอยู่เพศเดียว ก็คือ เพศชาย บวชตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ 

บุญคุณค่าน�้านม หรือบวชให้คนตายอย่างการบวชหน้าไฟ มันก็เป็น
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ผูช้ายหมด กเ็ลยไม่มแีนวคดิว่า ผูห้ญงิบวชได้ ทนีีห้ลายๆเรือ่งกเ็ลยชีใ้ห้

เห็นว่า ที่แท้มันเป็นพื้นท่ีเฉพาะของบุรุษเพศเท่าน้ัน” พระชายยก

ตัวอย่างง่ายๆให้ฟัง

ผมถามพระชายว่า “อย่างบางคนทีอ่อกเยอะๆ เป็นสาวประเภทสอง

มาก่อน แต่ไม่ถึงกับแปลงเพศ เคยใช้ชีวิตแบบไว้ผมยาว แต่งหน้าทา

ปาก มีหน้าอก ส่วนตัวหลวงพี่คิดว่าควรบวชได้หรือไม่”

พระชายตอบว่า “ถ้ามาถามเรา สัมภาษณ์เรา เราก็จะตอบว่า จริงๆ

แล้วไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหน เราว่าเขาสามารถบวชได้นะ เพราะว่า ใน

แง่หนึ่งก็คือศาสนาไม่ควรท�าคนให้รู้สึกด้อยค่าในตัวเอง ศาสนาไม่ควร

ท�าคนให้รู้สึกแปลกแยกกับตัวเอง เพราะทุกวันนี้สิ่งที่ปรากฏก็คือไม่ว่า

ศาสนาไหนก็ตาม มีแนวโน้มหรือมักจะมีค�าสอนที่กดข่ีคน ท�าลายคน 

แล้วแต่ว่าศาสนาไหนจะมีมากมีน้อย บุคลากรในศาสนานั้นจะเอาค�า

สอนตีความยังไง

ถ้าเป็นเรา เราอยากให้เหตุผลว่า คนทุกคนควรจะมีโอกาสเข้าถึงค�า

สอน มส่ีวนร่วม ทนีีถ้้าเกดิมนัเป็นความไม่เข้าใจของคน มนักเ็ป็นปัญหา

ของคนๆนั้นเองมากกว่า ที่เขาไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วแก่นแท้ของศาสนา

ก�าลังพูดถึงเรื่องอะไร คือเขาไม่เข้าใจว่าแก่นแท้ของศาสนาก�าลังพูดถึง

ความไม่ใช่ตวัตน ความไร้เพศ ความไม่ยดึตดิ ถ้าศาสนาเข้าใจความไม่ใช่

ตัวตนว่า ในทุกๆคน มันมีความไร้เพศของมันอยู่ คือถ้าคนเข้าใจเข้าถึง

ตรงนี้ คิดว่าปัญหามุมมองเรื่องเพศ ก็จะไม่เป็นปัญหาเหมือนทุกวันนี้”

ในแง่ของการตกแต่งหน้า หลวงพี่บอกว่า “ภาพของนักบวชพระที่
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เราเหน็ในเฟซบุค๊ ทีเ่ขาตกแต่งหน้าส่วนใหญ่จะเป็นสามเณร ทนีีอ้าตมา

เข้าใจว่า ภาวะทีเ่ขาเป็นเดก็ บางทวีฒุภิาวะเขาอาจจะยงัไม่เยอะ อย่าง

สมัยวัยรุ่น พวกเราสนใจเรื่องอะไร อย่างผู้ชายก็ชอบเตะบอล เป็น

กิจกรรมที่ผู้ชายชอบท�ากัน มันก็ไม่ต่างกับวัยรุ่นเพศอ่ืน อย่างเป็น

กะเทยก็อาจจะอยากใส่วิก แต่งหน้าทาปาก เขาอยู่ในโลกแบบน้ี ทีน้ี

ด้วยวัยที่เขายังเป็นสามเณร อาจจะไม่รู้ว่าท�าอย่างน้ีไปแล้ว ผลมันจะ

เป็นอย่างไรบ้าง แต่อาตมาเชื่อว่า เมื่อเขาโตขึ้น เขาก็จะเข้าใจเอง และ

ก็ไม่ท�าแบบนั้น เราก็ไม่เห็นใช่ไหมว่า พระตุ๊ดที่มีอายุเขามาแต่งหน้าทา

ปากอวดตัวเองในเฟซบุ๊ค”

เนือ่งจากพระชายกเ็รยีนอยูท่ี ่มจร. วงัน้อย ผมจงึถามท่านว่า ทีผ่่าน

มาเคยได้ยนิปัญหาทีเ่กดิขึน้จากการกระท�าของภกิษุสามเณรเพศทีส่าม

บ้างไหม

พระชายกล่าวว่า “อย่างในมหาจุฬาฯ พระตุ๊ดเณรแต๋วมีเยอะ ถ้า

เรานั่งๆอยู่ เดี๋ยวก็เห็นเดินผ่านไปผ่านมา ถามว่ามีปัญหาไหม เท่าที่ดูก็

ไม่มีนะ พระสงฆ์ที่เป็นอาจารย์ก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไร บางทีมีประชุม

กัน เขาก็เอามาแซวบนเวทีด้วยซ�้าไปเวลาพูดออกไมค์ คือแซวกันเป็น

เรื่องสนุกๆไปเลย คือมันก็จะไม่ต่างกับมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนที่มี

กะเทย ประมาณว่าผูใ้หญ่เหน็ว่าม ีแต่เรากไ็ม่รูว่้าเขายอมรบัในแง่ไหน”

“ค�าถามสุดท้าย เท่าที่ฟังคือหลวงพี่เห็นด้วย ถ้าเช่นนั้นจะบอกกับ

คนทีย่งัคลางแคลงและอคตใินตวัพระตุด๊เณรแต๋วว่าอย่างไรดคีรบั” ผม

ถาม
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พระชาย วรธัมโม
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“เรามองอย่างนี้ดีไหมว่า คนทุกคนเป็นมนุษย์เหมือนกัน ไม่น่าจะ

ถูกเลือกปฏิบัติภายใต้ความเป็นเพศ คนอื่นได้รับการสนับสนุนให้บวช

อย่างไร คนอื่นๆที่มีเพศที่แตกต่าง ก็น่าจะได้รับการสนับสนุนให้ได้รับ

การบวชไม่แตกต่างกัน

อีกอย่างหลวงพ่ีคิดว่า การบวชมันเป็นพื้นท่ีของการศึกษาด้วยนะ 

เป็นการพัฒนาตัวตนข้างใน ถ้าคนกลุ่มหนึ่งต้องมาถูกกีดกันไม่ให้บวช 

ไม่ให้เข้าถึงพื้นที่การศึกษา ความหวังหรือโอกาสเจริญเติบโตของเขาก็

จะถูกลิดรอน

หนังสือแกะเปลือกเพศพุทธ ของพระชาย วรธัมโม
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เหมือนอย่างผู้หญิง ซ่ึงมีจ�านวนเยอะมากมายทีเดียวที่เขาอยากจะ

เข้าไปพฒันาตวัเอง โดยการใช้พืน้ทีใ่นศาสนาพทุธ แต่ว่ามนัไม่ได้ไง พอ

ไม่ได้กเ็ลยต้องไปบวชช ีทนีีห้น้าทีข่องแม่ชคีอือะไร หน้าทีข่องแม่ชีส่วน

ใหญ่ท�าวัดก็คือ ท�ากับข้าว การรับใช้พระ ซึ่งหน้าที่โดยพฤตินัยหรือว่า

โดยนโยบาย มันไม่ได้มีบอกว่า แม่ชีจะได้เรียนรู้ในแบบที่พระได้เรียน 

พอไม่มีตรงนั้น ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่ไปบวชเป็นแม่ชีก็เลยไม่ได้พัฒนาตัว

เอง ได้แต่อยู่ในครัวท�าอาหารแค่นั้นเอง

มันก็ท�าให้เห็นว่า สติปัญญาของคนแทนที่จะได้รับการพัฒนา มันก็

ถูกกีดกัน มันก็ตัน จากเหตุผลเรื่องเพศแค่น้ันเอง ไม่ได้มีอะไรมากไป

กว่านั้นเลย คือถ้าคนได้รับการพัฒนาได้รับการบวช เขาก็จะมีความ

แตกฉานในธรรมะมากกว่าน้ี ไม่เช่นน้ันประเทศไทยก็คงจะมีแม่ชีที่

แตกฉานในธรรมหรอืว่าแสดงธรรมได้ อนันีม้องแค่ผูห้ญงินะ ถ้ามองถงึ

เพศอื่นๆล่ะ มันก็ไม่ต่างกัน

เพราะฉะนัน้ในพืน้ที ่ผูช้ายกจ็ะได้รบัโอกาสเตบิโต ได้รบัการพฒันา 

ได้รับการสนับสนุนให้ได้เรียนรู้มากกว่าเพศอื่นๆ เป็นเรื่องของการเอา

เปรียบซึ่งไม่มีใครมองเห็น เพราะว่ามันอยู่ในวัฒนธรรมประเพณีที่

สืบทอดมายาวนาน” พระชายกล่าวปิดท้ายได้อย่างลึกซึ้ง

สาธุ…
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นพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์

“ทีผ่่านมา มกีารร้องเรยีนเกีย่วกบัภกิษสุามเณรเพศทีส่ามบ้างไหม” 

ผมถาม

“มนักม็บ้ีางนะ ส่วนใหญ่จะเป็นกรณขีองพวกสามเณรมากกว่า โดย

เฉพาะทางภาคเหนอืทีม่กัจะเป็นข่าวบ่อยๆ อย่างเช่นว่า กลุ่มเณรทีแ่ต่ง

กายไม่เหมาะสม และกม็พีฤตกิรรมทีไ่ปถ่ายคลปิมัง่ ทีเ่ราตรวจสอบพบ

เจอก็มี ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว เราก็จะได้ให้เจ้าคณะปกครองจัดการ จัดการ

ก็คือว่า ถ้าเป็นลักษณะท่ีไม่ถึงกับผิดในข้อต้องห้าม เราก็ว่ากล่าวตัก

เตือน แต่ถ้ามันผิด ส่วนใหญ่แล้ว เราก็ให้สึก เท่าที่ผ่านมา 70% ก็คือ

ให้สึกเลย” นพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อ�านวยการส�านักพระพุทธ

ศาสนาแห่งชาติ ตอบ

“แล้วลิมิตก่อนที่จะตัดสินให้สึกมันอยู่ที่ตรงไหนครับ” ผมถามต่อ

“ต้องถามก่อนว่า คณุเข้าใจเรือ่งเพศทีส่ามแค่ไหน เช่น หนึง่เป็นชาย 

แต่ใจเป็นหญิง กับสองนี่เป็นชาย แต่ร่ายกายออกไปในลักษณะหญิง 

และสาม คือปกติ แต่จิตใจเป็นท้ังสองอย่าง ซ่ึงในท้ังหมดนี้ บางคน

ร่างกายผิดปกติ แต่จิตใจไม่ได้เป็น ไม่มีการแสดงออก ปกติทุกอย่าง 

อย่างนี้เราก็ถือว่าไม่เป็นไร

แต่ทนัททีีพ่บว่า จติใจเป็นหญงิ แล้วกม็พีฤตกิรรมในเรือ่งทีไ่ปมัว่สมุ
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ทางเพศ ไออย่างนีไ้ม่ได้แน่ กต้็องให้สกึ การตรวจอย่างนี ้บางทมีนัตรวจ

ไม่เจอ เพราะตอนมาน่ีก็พูดจาดีปกติทุกอย่าง” ผ.อ.นพรัตน์ตอบด้วย

เสียงที่ซ่อนความมาดเข้มไว้

“ส่วนมากร้องเรยีนมากทางไหน อย่างไรครบั” ผมถามท่านต่อทนัที

“ทางสื่อก็มี แต่อย่างช่วงหลังท่ีเราเจอเองเยอะก็คือ การถ่ายคลิป

ลงเฟซบุ๊ค เพราะพวกนี้จะชอบโชว์” ผ.อ.นพรัตน์ตอบ

ผมกลัน้ใจถามท่านว่า “อย่างนีม้นัถอืเป็นการกดีกนัเพศทีส่ามไม่ให้

บวชหรือเปล่าครับ”

ซึง่ท่านกส็วนกลบัด้วยน�า้เสยีงท่ียิง่เข้มขึน้ไปอกีว่า “เราไปคิดถงึเรือ่ง

สทิธมินษุยชน มนัไม่ได้หรอก เพราะว่า ไอสทิธอิย่างนี ้ถ้ามนัไปลดิรอน

สิทธิคนอื่น แล้วมันท�าให้ภาพ หรือองค์กรส่วนรวมเสื่อมเสีย มันก็ต้อง

เป็นข้อห้าม อันนี้ เราจะไปพูดอย่างนี้ มันไม่ได้ เพราะว่า สมัยก่อน มัน

ก็มีภิกษุณี ซึ่งเขาก็ยังมีอยู่จนถึงปัจจุบัน เขาก็ไม่ได้ห้ามอะไร”

“ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์จากการร้องเรียนทั้งหมด การร้องเรียนที่

เกี่ยวกับพระตุ๊ดเณรแต๋วนี่อยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ครับ” ผมถาม

“ถ้าพูดถึงในภาพรวมร้อยเปอร์เซ็นต์ เป็นพฤติกรรมของพระทั่วไป

สักแปดสิบ เกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมอย่างนี้สักยี่สิบเอง” ผ.อ.ส�านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติตอบ

“แล้วมนีโยบาย หรอืมาตรการอะไรบ้างครบั ทีใ่ช้จดัการกบัเรือ่งนี”้ 

ผมถาม

“อย่างที่ผมบอก เราต้องมาจ�าแนกก่อนว่า ท่ีเราพบเห็น เขามี
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นพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผ.อ. สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
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พฤติกรรมเกิดขึ้น มันมาจากสาเหตุอะไร ถ้าเกิดจากความผิดปกติทาง

ร่างกาย และตัวเองปรับแก้ไม่ได้ ก็คงต้องขอให้ลาสึก

แต่ถ้ามันเป็นความผิดปกติทางร่างกาย แต่ว่าจิตใจไม่ได้เป็น แล้วก็

ตัวเองก็ไม่ได้มีพฤติกรรมอย่างนั้น ก็โอเค ก็ไม่มีปัญหา พระผู้ใหญ่ก็มี

หลายรูปทีค่่อนข้างทีจ่ะดเูหมอืนอ่อนช้อย นุม่นิม่ แต่ท่านไม่มพีฤตกิรรม 

และก็การแสดงออกอะไรอย่างนั้น เราก็ถือว่า เป็นปกติไป

กับอีกส่วนหนึ่งที่ต้องเพิ่มความเข้มงวดก็คือ อุปัชฌาย์ ต้องเข้มงวด

ในการตรวจสอบก่อนว่า ใครที่จะบวช มีลักษณะที่ผิดปกติอะไรอย่างนี้

ไหม แล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณว่า เหมาะสมไหมที่จะให้บวช เพราะว่า 

ถ้าบวชแล้ว ต่อไปภายภาคหน้า มันก็เป็นภาพลบที่กระทบได้ เราต้อง

ตัดสินตอนนั้น หรือต้องคอยดู

แต่ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้น ผมก็ยอมรับว่า บางทีต่างจังหวัดก็ย่อหย่อน

นิดหน่อยในเรื่องของการตรวจสอบ หรืออย่างบางที พฤติกรรมมันยัง

ไม่แสดงออก คนบางทอียูด้่วยกนั ถ้าเรยีนในห้องเดยีวกนั อาจสกัเทอม

หนึ่งถึงจะค่อยเห็น” ผ.อ.นพรัตน์ตอบ

ท่านนพรัตน์ กล่าวแสดงความเห็นส่วนตัวว่า “ถ้าจะบวชเพื่อไปท�า

หน้าที ่แล้วกป็ฏบิตัตินให้เป็นตวัอย่างแบบพระจรงิๆ กต้็องมองว่า แล้ว

ตัวคนๆนั้น เขาแสดงออกยังไง เหมือนอย่างที่ผมบอก ถ้าจิตใจมันไม่มี

ไอเรื่องอย่างนี้นะ ถึงแม้ว่าร่างกายจะผิดปกติอะไรยังไง อย่างนี้มันก็ไม่

ได้ถือว่าเป็นโทษอะไร 

แต่ว่าถ้าผิดปกติแล้วเข้ามาแสดงออกตรงกันข้าม เช่น เป็นเพศชาย 
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แต่ว่าพอบวชแล้วท�าเป็นพระผู้หญิง เป็นพระกะเทย พูดจา หรือมี

พฤติกรรมที่ไปเหมือนผู้หญิงสตรีเพศ มันไม่ใช่ ต้องอย่าลืมว่าพระ คือ 

นักบวชที่ละแล้ว จะมาหมกมุ่นในเรื่องทางกามอารมณ์ หรืออะไรอย่าง

นี้มันไม่ได้

ทีนี้ถ้าบุคคลคนๆนั้นมาอยู่ในสมณเพศ แล้วมีพฤติกรรมแสดงออก

อย่างนั้น ก็แสดงว่า มันขัดกับข้อบังคับอยู่แล้ว ก็ไม่ควร จริงๆคนที่มี

ลักษณะเป็นเพศที่สาม ผมว่าก็เป็นคนดีเยอะแยะไป ซึ่งก็ไม่จ�าเป็นที่

ต้องมาอยูใ่นสมณเพศ เขากส็ามารถทีจ่ะช่วยท�านบุ�ารงุศาสนาได้ อย่าง

เช่นเป็นอุบาสก อุบาสิกาทั่วไป ก็มีเยอะแยะไปที่ดีๆ”

“ผูช้ายแท้ๆจะบวชได้เลยทนัท ีอย่างนีม้นัเหมอืนไม่ยตุธิรรม กบัเพศ

ที่สามหรือเปล่าครับ ท่ีมีข้อแม้กฎเกณฑ์เยอะแยะ และถูกเพ่งเล็ง

มากกว่า” ผมถาม

ท่านนพรตัน์ตอบทนัทว่ีา “ไม่หรอก ตอนหลงักจ็ะสงัเกตได้ว่า ทีเ่คย

มข่ีาว ทีเ่ป็นมสิทฟิฟานี ่เหน็ไหมเรากโ็อเค เพราะเขาไม่ได้แสดงออกถงึ

เรื่องของจิตใจ หรือพฤติกรรมอย่างนั้น อย่างนี้ก็โอเค ยกเว้นเพศหญิง

เท่านั้นเอง ที่ไม่สามารถบวชได้ในคณะสงฆ์ไทย”

“ทางเถระสมาคมเคยประชุมพูดคุยกันในเรื่องนี้ไหมครับ”

“พวกท่านก็ถือว่า พระธรรมวินัยมันเป็นข้อบัญญัติที่ชัดเจนอยู่แล้ว 

ตั้งแต่สมัยพุทธกาล แต่พวกท่านก็ใจกว้าง คือไม่ได้หมายความว่า ห้าม

เด็ดขาด อย่างที่ผมบอก ทุกอย่างมันอยู่ที่พฤติกรรม กับการแสดงออก 

และจติใจทีไ่ปหมกมุน่เกีย่วกบัเรือ่งอย่างนีอ้ะไรไหม ถ้าไม่ม ีมนักไ็ม่เป็น
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ปัญหา แต่อย่างทีเ่ป็นข่าวมนัชดัไง เช่น ไปเสพกามกนั ไปมัว่สมุกนั หรอื

ว่าเดินแล้วก็ท�าท่าจริตจะก้านที่มันไม่ใช่อยู ่ในเพศท่ีคิดว่าควรจะ

เป็น”ผ.อ.นพรัตน์กล่าว

“คิดว่าทางออกท่ีท�าให้ทุกฝ่ายพอใจ รวมถึงตัวภิกษุสามเณรเพศที่

สามเอง ควรจะเป็นแบบไหนอย่างไรครับ” ผมถาม

“ก็อย่างที่ผมพูดไงว่า ในหลักของเรา เราไม่ได้ปิดกั้น หลักของเรา 

คือ ผู้ที่ท�าหน้าที่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณรก็คือ ทายาทที่ต้องไปท�า

หน้าที่ในการเผยแผ่ ให้การอบรมสั่งสอนคน เพราะฉะนั้น ถ้าคนที่เป็น

ที่สามที่สนใจในเรื่องนี้ ก็สามารถที่จะศึกษา และปฏิบัติตนได้ แต่ไม่

จ�าเป็นที่จะต้องไปท�าหน้าที่นี้ เท่านั้นเอง

ตวัเองกส็ามารถทีจ่ะไปศกึษา เราไม่ได้ปิดกัน้เรือ่งการศกึษา การเข้า

ถงึน ิเขาสามารถเป็นได้หมด เพยีงแต่ว่า ผมขอยกตวัอย่างการท�าหน้าที่

อะไรสักอย่างที่มีมันลักษณะเฉพาะ อย่างเช่น การเป็นต�ารวจ ร่างกาย

ต้องสมบรูณ์แขง็แรง แล้วอยู่ๆ ขาขาดข้างหนึง่ จะไปเป็นต�ารวจ มนักไ็ม่

เหมาะสม

อนันีก้เ็หมอืนกนั ถ้าคดิว่า เป็นถึงในระดบัทีม่นัเป็นข้อต้องห้ามแล้ว 

ก็ไม่ได้หมายความว่า เขาจะเข้าถึงพระพุทธศาสนาไม่ได้ เขาก็สามารถ

ที่จะเป็นอุบาสก อุบาสิกาที่ดีได้ แล้วก็สามารถที่จะเข้าศึกษา และก็

ปฏบิตัไิด้ เพยีงแต่ไม่ใช่เป็นผูท้�าหน้าทีเ่ท่านัน้เอง เราเปิดกว้างอยูแ่ล้ว” 

ผ.อ.นพรัตน์ยังคงพูดย�้าความคิดเดิมของท่าน

สาธุ...
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วิ จั ก ข ณ์  พ า นิ ช

ปัจจุบัน นักวิชาการรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะแขนงไหน ด้านไหน ส่วนใหญ่

เริ่มที่จะคิดต่าง หรือคิดไม่เหมือนกับสิ่งที่สังคม หรือผู้คนในอดีตคิดขึ้น

มา ก�าหนดขึน้มา หนึ่งในนั้นคือ วิจักขณ์ พานิช นักวิชาการด้านศาสนา

รุ่นใหม่ที่มีความคิด และมีกลวิธีในการพูดการใช้ภาษาเพื่อถ่ายทอดสิ่ง

ที่ตัวเองต้องการจะสื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้ในแบบที่ไม่เหมือนใคร

ณ ใต้ตึกของอาคารเรียน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ วิทยาเขตท่าพระจันทร์ ผมก�าลังมองท้องฟ้าที่วันนี้ช่าง

แสนสดใส ไร้เมฆหมอก ซ่ึงมนัท�าให้เหน็สสีนัของธงชาตไิทยทีก่�าลังปลิว

สะบัดพัดพริ้ว  บนยอดของโดมธรรมศาสตร์อย่างเด่นชัด

“มุมมองความเห็นเรื่องภิกษุสามเณรเพศที่สาม เกี่ยวกับการบวช” 

ผมถามคุณวิจักขณ์ ขบถนักวิชาการที่ก�าลังนั่งอยู่ตรงหน้าผมแล้ว

“ขอพูดถึงเรื่องการบวชก่อน ส�าคัญก็คือว่า ณ ตอนนี้ การบวชทุก

วันนี้มันมีอยู่ 2 แบบ คือ คนที่บวชเรียน อาจจะเป็นลูกชาวบ้านที่บวช

เพื่อเรียนหนังสือ ไม่ได้ต้องการบรรลุธรรม ตรงนี้ผมรู้สึกว่า ปัญหาของ

พระตุ๊ดเณรแต๋วที่เรามองเห็นกันเยอะๆ ก็คือ โซนนี้ พวกเยาวชน 

สามเณร คนที่มาบวชเพื่อเรียนหนังสือ เป็นลูกชาวบ้านธรรมดา คือถ้า

เรายดืหยุน่ว่า มนัมลัีกษณะของการบวชเรยีน บวชเพือ่อพัสเตตสัสถานะ
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ทางสงัคม เรากต้็องยอมรบัว่า มนัมคีนประเภทนีอ้ยู ่ซึง่เรากต้็องเหน็ว่า

เป็นหลักสมมติสงฆ์ คือเห็นว่าเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนเรา เขาไม่ได้

ต้องการจะบวชเพื่อแบบว่า บรรลุธรรม เราก็ต้องยืดหยุ่นกับเขา

แต่ว่ามนักจ็ะมอีกีประเภทหนึง่ ทีเ่ขาต้องการบวชเพือ่จะบรรลธุรรม 

บวชจริง บวชจังอะไรอย่างน้ี ซ่ึงผมมองว่า ตรงน้ันมันก็ไม่ใช่ประเด็น

แล้ว ทุกคนมันก็มีสิทธิ คือยังไงก็ตาม ผมมองว่า มนุษย์ทุกคนมีสิทธิ

บวช” คุณวิจักขณ์ตอบ

“ไม่กลัวเรื่องความประพฤติส่วนตัวของพระตุ๊ดท่ีอาจท�าให้ศาสนา

เสื่อมเสียได้หรอครับ” ผมถามต่อทันที

“คือจริงๆผมไม่ค่อยพูดเรื่องพวกนี้เลยนะ เพราะส�าหรับผม ผมว่า

เรื่องนี้มันไม่ใช่ประเด็น ผมรู้สึกว่า ปัญหาเรื่องพระตุ๊ดเณรแต๋วจริงๆที่

มันระคายเคืองสายตาคนมากๆ คือทุกวันนี้ จริงๆที่มีเป็นปัญหามากๆ 

คือมันระคายเคือง มันท�าให้คนรู้สึกว่า มันไม่เหมาะสม รู้สึกแบบว่า 

อะไรว้า โผล่ขึ้นมา มันเลยท�าให้รู้สึกขัดใจ

ผมว่าปัญหาทีแ่ท้จรงิมนัเกดิข้ึนกเ็พราะว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างคน

ทีบ่วชกบัครบูาอาจารย์มนัห่างกนั คอืวดัแต่ละวดัไม่สามารถทีจ่ะมคีวาม

สมัพนัธ์ทีแ่บบว่าเป็นมนษุย์ ใกล้ชดิกนั ครบูาอาจารย์ซึง่มฐีานะเหมอืน

เป็นผู้ปกครอง คอยอยู่ใกล้ๆขัดเกลาพระลูกศิษย์ ก็ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดมาก

พอ ทุกอย่างมันกลายเป็นเรื่องของกลไกทางราชการ กฎเกณฑ์ทาง

ราชการ กฎเกณฑ์ทางพระธรรมวินัย ที่ไม่ใช่เป็นมนุษย์

ทุกอย่างมันเปิดอิสระ จะผิดก็ผิดไปตามพระธรรมวินัย ผิดไปตาม
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“ เ ร ามอง ว่าตรง ไหน
มากก ว่า  ที่ มั น เ ป็ นพร ะ ”
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พานิช
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กฎหมาย ผิดไปตามค่านิยมทางสังคม ซึ่งผมว่าจริงๆแล้ว มันควรจะมี

วิธีการปฏิรูปอะไรบางอย่าง ที่ท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนที่มาบวช

กับครูบาอาจารย์ มันใกล้กันมากขึ้น

ซึ่งตรงนี้ผมขอชูประเด็นเดียว คือ เรื่องของการแยกรัฐกับศาสนา

ออกจากกัน ศาสนาควรจะแยกออกมาจากอ�านาจรัฐ เพราะว่า ทุกวัน

นี ้โครงสร้างคณะสงฆ์มนัถกูผกูตดิอยูก่บัอ�านาจรฐั เพราะฉะนัน้ พอมนั

ถกูผูกตดิกับอ�านาจรฐัแบบนี ้โครงสร้างการปกครองของวดัตา่งๆ มนัก็

จะเป็นระบบราชการหมด ทกุอย่างกจ็ะองิตามกฎระเบยีบของราชการ 

มีเจ้าอาวาส มีรองเจ้าอาวาส แทนที่มันควรจะเป็นแบบว่า ลูกศิษย์คน

นี้อยู่กับอาจารย์คนใด มาจากส�านักไหน” คุณวิจักขณ์ร่ายยาว

“แล้วต้องเปลี่ยนอย่างไรบ้างครับ” ผมถามต่อ

“พุทธศาสนาสมยัก่อน มนัเป็นพทุธศาสนาทีแ่บบเป็นมนษุย์ คล้ายๆ

ว่า ถ้าคุณบวชกับใคร คุณก็จะมีคนนั้นเป็นอุปัชฌาย์ เขาก็จะดูแลคุณ

อย่างใกล้ชดิ ไม่ว่าคณุจะเป็นบวชสามเณร เรยีนหนงัสอื หรอืคณุจะบวช

เป็นพระ คณุกจ็ะถกูดแูลด้วยสงัฆะ ด้วยอปัุชฌาย์ ครบูาอาจารย์ เพราะ

ฉะนั้น สังฆะมันก็จะมีพระธรรมวินัยคอยดูแล สังฆะก็จะตรวจสอบ

กันเอง และตรวจสอบตัวเอง คือมันจะมีความใกล้ชิดเหมือนเป็น

ครอบครัว เหมือนเป็นมนุษย์

ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นพระตุ๊ดเณรแต๋ว มันก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นปัญหา

หรอก อย่างน้อยคณุกจ็ะอยูใ่นสมณสารปู คณุกจ็ะไม่สามารถมานัง่ถ่าย

คลิป โชว์อวดอะไรที่มันเกินเลย เพราะว่า คุณมีผู้ปกครอง มีอุปัชฌาย์
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ครบูาอาจารย์คอยดแูลตรวจสอบอยู ่สิง่เหล่านีม้นัเป็นลกัษณะของการ

สืบทอดพระธรรมวินัยตามสายปฏิบัติ แล้วก็แต่ละสายปฏิบัติ มันก็จะ

มีความหลากหลาย มีความเป็นพระเป็นมนุษย์อยู่

“อย่างนีเ้รยีกได้ว่า ถ้าเราแก้ทีโ่ครงสร้างแล้ว ผลลพัธ์มนักจ็ะสามารถ

ไปแก้ปัญหาเรื่องพระตุ๊ดได้เลยหรอครับ” ผมถาม

“ใช่ คือเข้าใจไหมว่า พอโครงสร้างมันเป็นแบบนี้ มันท�าให้ทุกอย่าง

ไม่เป็นมนุษย์ไปหมด มันก็จะเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ แล้ว

มนักจ็ะมคี�าถามแบบว่า ถูกหรอืผดิตลอดเวลา และเวลาคนมองศาสนา

ก็จะมองในแง่ที่ว่า มีด้านที่บริสุทธิ์ กับด้านที่ไม่บริสุทธิ์ พระตุ๊ดเณรแต๋

วก็จะอยู่ในส่วนของด้านที่ไม่บริสุทธิ์

แต่ส�าหรับผม ผมรู้สึกว่า ถ้าเราให้อิสระในเรื่องของสายปฏิบัติ แล้ว

มีความเป็นมนุษย์ของสังฆะ มีการตรวจสอบกันเอง ตรวจสอบกันและ

กันมากขึ้น และพระก็จะสัมพันธ์กับชุมชน สัมพันธ์กับชาวบ้านมากขึ้น 

กระจายอ�านาจของคณะสงฆ์ออกไป มันก็จะท�าให้ทุกอย่างถูกตรวจ

สอบแบบกันและกันไป และมันก็จะมีความยืดหยุ่นของมันเอง

ท�าไมสมยัก่อน สายปฏบิตัทิางภาคเหนอื มนัจะมพีระตุด๊เจ้า ซึง่พระ

พวกนี้จะมีลักษณะแบบเป็นหญิงนิดๆ ตุ้งติ้งๆ มีความอ่อนช้อย พูดจา

เพราะ ทาหน้าขาว เวลาเทศน์ก็จะมือไม้ออก แต่คือเขาก็จะมีลักษณะ

ของความเป็นพระ และก็ยังได้รับการเคารพอยู่

ถ้าเราสามารถที่จะให้มีพระที่มีสมณะเป็นเพศที่สาม หรือมีความ

กระตุง้กระติง้นดิหน่อย ผมว่ามนักด็นีะ มนักท็�าให้เรารูส้กึว่า มนัมคีวาม
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ยืดหยุ่นในความเป็นพระอยู่ แต่ส�าคัญก็คือ เรามองว่าตรงไหนมากกว่า 

ที่มันเป็นพระ” คุณวิจักขณ์กล่าว

“สรุปกคื็อ ส่วนตวัคณุวจิกัขณ์เหน็ว่า พระตุด๊เณรแต๋วบวชได้ ไม่เป็น

ปัญหา แต่ปัญหาจริงๆมันอยู่ที่โครงสร้างมากกว่าหรือยังไงครับ” ผม

ถามเน้นอีกรอบ

คุณวิจักขณ์ กล่าวย�้าสิ่งที่ต้องการจะสื่อว่า “อย่างแรกคือ การที่เขา

เป็นตุ๊ดเป็นแต๋ว มันไม่ได้เป็นปัญหาของเขาไง แล้วสมมติว่า ถ้าเขาเป็น

ตุ๊ดเป็นแต๋ว แล้วเขาต้องเป็นพระ มันก็ไม่ได้เป็นปัญหาของเขาอีก และ

มันก็ไม่ควรจะมีกฎเกณฑ์อะไรท่ีจะไปกีดกันเขาออกไปจากความเป็น

สมณะ

ผมกลับคิดว่า ท�ายังไงให้มันเกิดบรรยากาศของการที่ เมื่อคุณไปอยู่

ในเพศของบรรพชิตแล้ว คุณได้ใช้บรรยากาศตรงน้ันในการศึกษาเล่า

เรียน ภาวนา หรืออยู่ในสังฆะ โดยที่คุณเคารพกันและกัน มีการตรวจ

สอบ และก็มีการเรียนรู้จากครูบาอาจารย์จริงๆ สุดท้ายคุณก็จะอยู่ใน

สมณสารูป มันก็จะมีระบบการตรวจสอบตัวเอง และตรวจสอบกันเอง

โอเค คณุอาจจะเป็นแต๋ว คณุอาจจะหืน่ แต่มนักจ็ะท�าให้คณุสามารถ

อยู่ในครรลองได้ แต่ถามว่า มันจะท�าให้คุณหมดแพสชั่นไปเลยในชีวิต

ไหม ผมว่าก็ไม่นะ มันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น หรือว่าจะท�าให้คุณแบบว่า 

เปลี่ยนเพศไปเลยไหม ผมว่าก็ไม่น่าจะใช่

อย่างศาสนาคริสต์ เขากเ็ปลีย่นไปตัง้เยอะแยะแล้ว แต่ก่อนนีเ่ขามอง

แม้กระทั่งว่าแบบ เกย์นี่คือตกนรกหมกไหม้ พระเจ้าไม่รัก แต่อย่างวัน
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นี้เห็นไหม โป๊ปเขาก็เปลี่ยนทัศคติกันไปหมดแล้ว แต่ศาสนาพุทธบ้าน

เรา มันกลายเป็นว่า ล้าหลังเข้าไปทุกที เรากลับกลายเป็นมองว่า กฎ

เกณฑ์ทีต่คีวามจากความคดิเรา มนัส�าคญักว่าความเป็นมนษุย์ ซึง่เรือ่ง

พวกนี้ จริงๆแล้ว เขาไม่ได้แคร์กันเลยในสมัยก่อน เขาไม่ได้มานั่งแคทิ

กอรี่กันว่า ไอคนนี้มันเป็นเพศที่เท่าไหร่

สุดท้ายมันคือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างครูบาอาจารย์กับลูก

ศษิย์ ถ้าคณุมคีวามตัง้ใจจรงิทีอ่ยากจะบวช คณุมคีวามตัง้ใจจรงิทีอ่ยาก

ขัดเกลาจิตใจของตนเอง คุณก็บวชได้ แล้วเอาเข้าจริงๆ พระบางคนก็

บวชให้ พระบางคนก็ไม่ยอมบวชให้ แต่ถ้าพระคนนี้ไม่ยอมบวชให้ เรา

กไ็ปบวชกบัพระคนอืน่กไ็ด้อกี คอืมนัไม่มกีฎเกณฑ์ตายตวั และสดุท้าย

ทุกวันนี้มันกลายเป็นเรื่องท่ีเราต้องมาถกเถียงกันในเชิงหลักการ กฎ

เกณฑ์ของพุทธเถรวาท ซึ่งมันไม่มีอยู่จริง

แล้วปัจจุบันมันก็กลายเป็นพุทธเถรวาทแบบรัฐ ท่ีใช้อ�านาจในการ

ตัดสินคนว่า คนไหนเข้าข่าย คนไหนไม่เข้าข่าย คนไหนถูก คนไหนผิด 

มันก็เลยไปกันใหญ่ แต่ส�าหรับผมนะ รื้อโครงสร้างนี้ออกไปให้หมด 

ท�าให้ศาสนาแยกออกจากรัฐไปเลย แล้วก็เป็นอิสระกลายเป็นศาสนา

ของประชาชนอีกครั้งหนึ่ง วัดไหนจะท�าอะไรยังไง ก็เป็นอิสระของวัด

นั้น และผู้สนับสนุน ก็ให้สนับสนุนกันไปเอง”

“อ้าว ถ้าเป็นอย่างนี้ มันก็อาจจะมีช่องโหว่ให้คนกระท�าความผิดสิ

ครับ” ผมพูดด้วยน�้าเสียงที่แฝงไปด้วยความฉงน

“กต็รวจสอบมาตรฐานเดยีวเหมอืนอย่างมลูนธิ ิเหมอืนองค์กรอะไร
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ต่างๆ ถ้าเกิดว่าศาสนานั้น ไม่ได้ละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนอื่น ก็อยู่ไป 

จะสอนอะไรกส็อนไป อาจจะมอีงค์กรอะไรบางอย่างทีเ่กดิจากการรวม

ตัวกันของคนในศาสนานั้น มีการสังคายนากันอยู่เรื่อยๆ มีการดีเบต 

เพื่อปฎิรูปหลักธรรมค�าสอนให้มันสอดคล้องกับบริบท แต่ไม่ใช่ว่า ถ้า

เกิดคุณไม่เชื่อตามฉัน คุณเห็นไม่ตรง เราต้องก�าจัด มันก็ไม่ได้ เพราะ

สุดท้าย เราก็ต้องอยู่ร่วมกันไป” คุณวิจักขณ์ตอบ

“แล้วถ้าเกิดอนาคต แบบบางคนที่แต่งหน้าทาปาก เขียนคิ้ว เขียน

ตา พูดง่ายๆคือมาเต็ม คุณวิจักขณ์รู้สึกอย่างไรครับ” ผมถาม

“ก็รู้สึกเฉยๆ ผมมองว่า เขาก็เป็นเหมือนสมมติสงฆ์ สมมติสงฆ์ใน

แง่นี้ก็คือ เขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่ง ที่อยู่ในเพศบรรพชิต แล้วเขาก็คงอยู่

ในช่วงของการศกึษาหาความรู ้เขาอาจจะได้ภาวนาบ้าง ซ่ึงมนักด็ ีท�าให้

เขามสีมดลุและความสขุในชวีติมากขึน้ และสามารถทีจ่ะเอาความเป็น

ปกติสุขตรงนี้ไปสอนหรือไปถ่ายทอดให้คนอื่นต่อได้

แต่ที่มันเป็นปัญหาทุกวันนี้ ก็เพราะว่า เรามีมาตรฐานสูงเกินไป คือ

เราไปมองภาพว่า พุทธศาสนาของชาติมันควรจะเป็นแบบนี้ๆ ซึ่งมัน

ไม่มีภาพของพระตุ๊ดเณรแต๋วอยู่ในนั้นไง แต่ถ้าเกิดเราคุ้นเคยกับเรื่อง

พวกนี้มากขึ้น สมมติว่า คุณไปปฏิบัติธรรมท่ีไหน ก็มีคนที่แบบ

กระตุง้กระติง้มาปฏบิตัธิรรมทกุที ่คณุกจ็ะมองว่า มนัเป็นเรือ่งธรรมดา 

เพราะทุกที่ก็ล้วนมีคนที่แบบนี้มาปฏิบัติธรรม

พระสงฆ์ไม่ควรจะเป็นพระอสิระ พระสงฆ์ควรจะมอีปัุชฌาย์ มคีรบูา

อาจารย์ อย่างผมที่สอนเรื่องศาสนา ผมก็จะบอกอยู่เสมอว่า การเรียน
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เรื่องศาสนาอย่างลึกซึ้ง คุณควรจะต้องมีครู” คุณวิจักขณ์ตอบ

“แล้วอะไรทีม่นัเป็นตวัชีว้ดัว่า พระคนนัน้เป็นครแูล้ว มคีวามพร้อม 

ความเหมาะสม ทีจ่ะบวชให้คนอืน่” ผมถามต่อทนัท ีเสมอืนว่าเป็นเดก็

ขี้สงสัย ช่างซักช่างถาม

ด้านคุณวิจักขณ์ ก็ท�าหน้าที่เป็นผู้ใหญ่ที่ตอบค�าถามเด็กขี้สงสัยได้ดี

มาก “ก็นี่ไง ทุกวันนี้มันก็ไม่มี เพราะว่าเรามีศาสนาพุทธเป็นศาสนา

ประจ�าชาติ พอมีใครอ้างว่านับถือพุทธ เป็นอาจารย์ ก็ได้รับการนับถือ

ไปหมด มนัเหมอืนใครกอ้็างได้ ใครจะสถาปนาตวัเองเป็นครบูาอาจารย์ 

ก็ได้หมด เหมือนกับมันไม่มีระบบตรวจสอบเลย

ปัจจบุนัเป้าหมายในการบวชมนัมหีลากหลาย บวชเพือ่เรยีนหนงัสอื 

บวชเพือ่เลือ่นสถานะทางสงัคม บวชเพือ่บรรลนุพิพาน แต่เอาจรงิๆคน

ทีบ่วชเพือ่บรรลนุพิพานมนัน้อยมาก แต่เป้าหมายทีห่ลากหลายตรงนัน้

มนักไ็ม่เป็นปัญหา ปัญหาส�าคญัมันอยูท่ีโ่ครงสร้าง แต่คณุไม่ต้องไปคาด

หวงัโครงสร้างระดบัชาต ิเอาแค่แก้โครงสร้างระดบัวดัเฉยๆกไ็ด้ คณุแก้

ตรงนั้นก็ได้ ท�ายังไงให้โครงสร้างท่ีแบบท็อปดาวน์ มันกลายมาเป็น

โครงสร้างแบบเชิงกระจายอ�านาจ”

“ถ้าอย่างนั้น ก็ไม่จ�าเป็นต้องมีสังฆราช หรือว่ามหาเถรสมาคมหรอ

ครับ” ผมถาม

“ไม่จ�าเป็น ไม่ต้องมี ก็ดูแลกันด้วยระบบความสัมพันธ์ของครูบา

อาจารย์กับลูกศิษย์” คุณวิจักขณ์ตอบอย่างรวดเร็ว

คุณวิจักขณ์ ซึ่งเครื่องก�าลังติด กล่าวต่อว่า “ผมแนะน�าคนที่อยู่ใน
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อ�านาจ ครูบาอาจารย์ อุปัชฌาย์ บุคลากรทางศาสนา นักวิชาการด้าน

ศาสนา ผมแนะน�าว่า เวลาเราศึกษาเรื่องศาสนา พระธรรมวินัย หรือ

หลักธรรมค�าสอนเองก็ตาม ฝึกที่จะตีความให้มันเป็นมนุษย์มากกว่านี้ 

เปิดรบักบัความเป็นมนษุย์ทีห่ลากหลาย และกม็องไปทีแ่ก่นค�าสอนใน

เรื่องของความกรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ รวมถึงการขัดเกลาจิตใจ

อีกอย่างหนึ่งก็คือ เรื่องการตีความค�าสอน เรื่องของการเรียนการ

สอนที่เกี่ยวกับศาสนา มันต้องสามารถท่ีจะดีเบตได้ ถกเถียงกันได้ มี

การตีความที่หลากหลาย เปิดเสรีภาพให้ทุกคนได้ตีความพระวินัย ที่

มันสอดรับกับความเป็นจริงมากขึ้น

คนทกุคนกม็กีเิลสเหมอืนกนัหมด แต่ว่าพืน้ฐานของคนทกุคนมคีวาม

ดีงาม คนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ คนทุกคนมีหัวใจที่งดงาม ถ้าเขาได้

โอกาส เมื่อคุณมองอย่างนี้แล้ว ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหน คนทุกคนก็มี

กิเลส มีความต้องการทางเพศ ไม่ว่ารสนิยมคุณเป็นยังไง คุณก็สื่อสาร

สัมพันธ์ได้กันหมด

ฉะนัน้ ผมมองว่า สมมตว่ิาคณุเป็นอปัุชฌาย์ แล้วคณุมคีนมาขอบวช 

ค�าถามแรก คือ คุณจะให้เขาบวชหรือเปล่า คุณก็คุยกับเขาดีๆว่า 

เจตจ�านงการเข้ามาบวชของเขาคืออะไร แล้วการท่ีคุณมาบวช มันจะ

ช่วยไหม ในการตอบสนองเจตจ�านงนั้น

หรือถ้าเกิดว่าเขาต้องการมาบวช คุณก็ต้องสื่อสารว่า มันจะต้องมี

การสวดภาวนานะ มันต้องมีการขัดเกลาตัวเองนะ มันไม่ใช่ท�าอะไร

ตามใจตัวเองนะ มันต้องมีสมณสารูปนะ ก็คุยกันดีๆ อย่างเป็นมนุษย์ 
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เขาท�าได้ ท�าไม่ได้ คุณก็ต้องดูแลเขา ขัดเกลาเขา เป็นครูสอนเขา ด้วย

การแบบว่า เคารพศกัดิศ์รขีองเขา เพราะฉะนัน้ตรงนี ้ความสมัพนัธ์มนั

กจ็ะเกดิขึน้ การเรียนรูจ้รงิๆมนักจ็ะเกดิข้ึน ความใกล้ชดิผกูพนักจ็ะเกดิ

ขึ้น

คณุไม่ดถูกูเขา เขากจ็ะเคารพคณุ พอเขาเคารพคณุ เขากร็กัคณุ พอ

เขารักคุณ เขาก็เรียนรู้จากคุณ อย่างนี้ความสัมพันธ์มันก็จะดีขึ้น เขาก็

จะได้ประโยชน์ ถามว่าเขาจะไปไหนแรดไหม เขาจะไปแบบถ่ายรูปลง

คลปิแก้ผ้าอะไรอย่างนีไ้หม เขากไ็ม่ท�าหรอก ถ้าเขารกัคณุในฐานะครบูา

อาจารย์

เพราะฉะนัน้ ผมมองว่า บคุลากรทางศาสนาจะต้องตคีวาม และต้อง

มีท่าทีสร้างบรรยากาศท่ีเปิดกว้างต่อความเป็นมนุษย์ ให้เกิดขึ้นใน

บริบททางศาสนาให้ได้ และการตีความค�าสอน การตีความธรรมวินัย 

มันก็จะมีความเป็นมนุษย์มากขึ้น แล้วมันก็จะช่วยหมดเลยทุกอย่าง 

โครงสร้างอะไรเอยๆนี่ มันก็จะลดความเป็นอ�านาจนิยมลง”

“แล้วในอนาคต คิดว่าวงการสงฆ์มีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงไปใน

ทางที่ดีขึ้นหรือเปล่าครับ” ผมถาม

“ผมไม่รู้ แต่ผมว่าถ้ามันยังเป็นอย่างตอนนี้อยู่ อนาคตผมว่า มันก็

คงไม่เปลีย่นหรอก เพราะว่า อ�านาจสงฆ์ทกุวนันีท้ีใ่ช้ เป็นอ�านาจในการ

ปกป้องตัวเองทั้งนั้นเลย แล้วก็กีดกันคนที่เห็นต่างตลอดเวลา คนอย่าง

ผมนีเ่ขาไม่ฟังหรอก แล้วเอาจรงิๆคนทีม่มีมุมองแบบว่า กล้าทีจ่ะวจิารณ์

โครงสร้างแบบนี้ เขาก็ต่างคนต่างอยู่
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ผมก็เลยรู้สึกว่า เอาจริงๆแล้ว พระรุ่นใหม่ๆ ซึ่งก็มีนะ ผมก็เจอไม่

น้อยนะ เขาก็ต้องมีความกล้าหาญมากขึ้น ที่จะต้องพูดประเด็นเหล่านี้ 

อย่างพระชายนีก่ใ็ช้ได้ ท่านกม็คีวามกล้าหาญ พระรุน่ใหม่ๆทีไ่ม่ได้มช่ืีอ

เสียง เรียน มจร.ไรอย่างนี้ ผมไปเจอ ก็มีหลายรูปที่แบบเริ่มสนใจประ

เด็กพวกนี้

และก็เริ่มรู้สึกว่าแบบ ถ้าพุทธศาสนายังเป็นอย่างน้ีต่อไป มันก็จะ

เป็นผลเสยีทัง้หมด และมนักจ็ะไม่มส่ีวนร่วมทางสงัคมและการเมอืงเลย 

เป็นอุปสรรคในการเติบโตของจิตส�านึกแบบประชาธิปไตยด้วย ไม่

เคารพตน ไม่เคารพศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์

ก็กลายเป็นว่า เอาศาสนามากดคน มาลดทอนความเป็นมนุษย์ของ

คน มาปฏิเสธแง่มุมบางอย่างท่ีมันเป็นจริง แต่เขาปฏิเสธ ซึ่งมันก็คือ 

การปฏเิสธการเป็นมนษุย์ของเขาเอง มนักย็ิง่ท�าให้บคุลากรทางศาสนา

ไม่เป็นมนุษย์ โครงสร้างยิ่งไม่เป็นมนุษย์ และก็ยิ่งหนักเข้าไปอีก

คุณต้องเริ่มมองว่า เอาจริงๆแล้ว เวลาคุณภาวนา คุณก็รู้ว่า คนทุก

คนมันก็เหมือนกันแหละ เรามีความอยาก เรามีความต้องการ เรามี

ความโกรธ ยงัคงมกีเิลส แต่อกีด้านหนึง่ เราต้องเชือ่มัน่ว่า มนษุย์ทกุคน

มีพุทธะ มนุษย์ทุกคนสามารถจะเรียนรู้ได้ และก็มีความกรุณาเป็นพื้น

ฐานในจิตใจ” คุณวิจักขณ์กล่าว

จากท้องฟ้าที่ตอนแรกก�าลังสดใส จู่ๆก็ค่อยๆหมองหม่นจนกลาย

เป็นสีเทา และในที่สุด ฝนก็เริ่มโปรยลงมา

ท้ายสดุ สดุท้าย เนือ่งจากฝนก�าลงัโปรยปรายลงมาอย่างบ้าคลัง่ คณุ
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วจิกัขณ์พดูทิง้ท้าย ด้วยภาษาทีค่มคายเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัว่า “มอง

คนให้เป็นคน มองคนให้ลึกลงไปในจิตใจเขา อันนี้คือหัวใจเลยนะของ

บุคลากรทางด้านศาสนา ทุกคนมีหัวใจที่รักที่จะเรียนรู้ในชีวิตของตัว

เอง รักที่จะเรียนรู้ในชีวิตของผู้คน คุณต้องมองทะลุเข้าไปให้เห็นความ

เป็นคนของเขา คุณถึงจะสัมพันธ์กับเขาได้ คุณถึงจะเรียนรู้กันและกัน

ได้ แล้วคุณก็จะค้นพบว่า ทุกคนเป็นพระพุทธเจ้า แล้วคราวนี้ คุณจะ

ปฏิเสธเขาได้อย่างไร หากเขาจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่ของ

พระพุทธศาสนา

ผมมองว่า เรื่องรูปแบบ เรื่องอะไรพวกนี้ มันเปลี่ยนแปลงได้ และ

มันควรจะต้องเปลี่ยนแปลงด้วย ให้มันสอดคล้องกับโลกสมัยใหม่ ถาม

ว่าหลักๆของพุทธศาสนาเถรวาท ที่ไม่ควรจะเปลี่ยนแปลงคืออะไร มัน

คอืเรือ่งของความเรยีบง่ายมากกว่า ไม่ใช่เรือ่งของรปูแบบอย่างนี ้หวัใจ

ของพุทธศาสนาเถรวาท คือ ความเรียบง่าย ความเรียบง่ายเพื่ออะไร 

เพื่อที่คุณจะได้สัมพันธ์กับคนอื่น รักคนอื่นได้

มองให้ทะลุความเป็นเขา ความเป็นเรา ความเป็นแต๋ว ความเป็นผู้

หญิง ความเป็นผู้ชาย แล้วทะลุเข้าไปในความเป็นคนของเขา แล้วเรา

จะได้ค้นพบบรรยากาศของความเรียบง่ายในความเป็นมนุษย์ และผม

มองว่ามันจะทะลุเรื่องพระตุ๊ดเณรแต๋ว หรือเรื่องเพศไปหมด”

“ขอให้ฝนหยุดตกเร็วๆเถอะ สาธุ…” ผมพูดกับท้องฟ้า
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ทางสายกลาง

ทุกคนย่อมมีทางเดินเป็นของตัวเอง ต่างคนก็ต่างทางเดิน แตกต่าง

กนัไปตามสถานะ บางเส้นทางทีเ่ลอืกเดนิ ทัง้ทีส่มคัรใจและอาจจ�าต้อง

เดนิเพราะมีเหตผุลบางอย่าง บางครัง้กย่็อมต้องพบเจอกบัอปุสรรค คน

ที่เดินต่อไปไม่ไหว ในที่สุดก็อาจจะต้องยอมแพ้และเปล่ียนเส้นทางไป 

หากแต่คนทีย่งัคงมุง่หน้าไปตามทางของตนเอง ท้ายทีส่ดุแล้ว ทางแต่ละ

ทางก็ย่อมต้องบรรจบกันที่ไหนสักที่

มาถึงตรงนี้ ภารกิจเดินทางตามหาและไขความฉงนของดอกบัวสี

ม่วงก็ได้จบลงแล้ว และถึงแม้ว่าการพยายามศึกษาตามติดชีวิตภิกษุ

สามเณรเพศที่สาม รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง จะท�าให้ผมรู้สึก

เหมือนเป็นคนบ้า ทุกครั้งที่ลงพื้นที่หาข้อมูล สายตาคนอื่นที่มองมา 

สายตาเหล่านั้นเหมือนด่าผมว่าไอบ้า ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจจะเป็นเพราะว่า 

ทางเดินที่ผมเลือกเดิน คนอื่นๆเขาไม่ไม่คิดจะเดินกัน

เช่นเดยีวกบัทางเดนิของเหล่าภกิษสุามเณรเพศทีส่าม ซึง่น้อยคนนกั

ทีจ่ะเลอืกเดนิเส้นทางนี ้เพราะมนัเป็นทางทีม่นัเตม็ไปด้วยอปุสรรค และ

กฎเกณฑ์ข้อจ�ากัดต่างๆมากมาย รวมถึงสายตาคนท่ีจับจ้องอยู่ตลอด

เส้นทาง ทั้งหมดทั้งมวลอาจจะพูดได้ว่า เป็นเส้นทางที่ไม่น่าพิสมัยเอา
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เสียเลย แต่ถึงกระนั้น เขาหรือเธอเหล่าก็ได้เลือกแล้ว

ค�าถาม คือ ใครกันที่เลือกทางผิด พระตุ๊ดเณรแต๋วน่ันแหละที่ผิด 

หรือว่าผมเองที่ผิด หรืออาจจะเป็นใครก็ได้สักคนท่ีผิด หรือจริงๆแล้ว 

มันไม่มีใครหรอกที่เลือกทางผิด หากเขาและเส้นทางที่เขาเลือกเดิน ไม่

ได้ท�าให้ใครเดือดร้อน

พระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้และปรินิพพาน พระองค์ก็เคยลองถูก

ลองผิดมาหลายครั้ง กว่าจะพบเส้นทางที่ถูกต้อง ทางที่ซึ่งไม่ตึง หรือไม่

หย่อนจนเกินไป ทางที่เรารู้จักกันดีในชื่อ “ทางสายกลาง” และเราชาว

พุทธก็ต่างหวังว่าจะได้พบมันเข้าสักวัน

แต่เราไม่ต้องถึงขนาดคาดหวังท่ีจะเจอทางสายกลาง เพื่อมุ่งหน้าสู่

การตรัสรู้และปรินิพพานหรอก เพราะน่ีมันไม่ใช่ยุคเม่ือ 2500 กว่าปี

ก่อน ยคุนีม้นัเป็นยคุทีส่ิง่ยัว่ย ุกเิลศตณัหา อบายมขุต่างๆเยอะแยะเตม็

ไปหมดผมว่า การท่ีเราปรับตัว หรือปรับเปลี่ยนทัศคติเพื่ออยู่ร่วมกับ

คนอืน่ ไม่ไปเบยีดเบยีนคนอืน่ และให้โอกาสคนเหล่านัน้ทีแ่ตกต่างจาก

เราได้มทีีห่ายใจ ได้มทีีย่นืในสงัคมบ้าง ผมว่านัน่กห็มายถงึ เราก�าลังเดนิ

อยู่บนทางสายกลางแล้ว

เชื่อผมเถอะว่า ถ้าคนเราสามารถเลือกเกิดได้ หรือสามารถเสกนู่น

เสกนี่ได้ โลกนี้คงไม่มีความแตกต่างหรอก โลกนี้คงไม่มีคนจน มีแต่

คนรวย โลกนีค้งไม่มคีนข้ีเหร่ มแีต่คนหน้าตาด ีแต่โลกทีเ่ราก�าลังอยู ่มนั

เป็นโลกแห่งความจรงิ ฉะนัน้เราต้องรูจ้กัยดืหยุน่ไปตามแรงโน้มถ่วงของ

โลก และเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันซะ
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ก่อนที่จะอ�าลากันไป ผมมีกลอนติ๋มๆที่แต่ง

ขึ้นเอง ขณะที่ก�าลังนั่งเพลินๆอยู่บนรถเมล์รับ

ส่งนักศึกษา ซึ่งออกเดินทางจาก มจร. วังน้อย 

สู่สนามหลวง

เกิดเป็นตุ๊ดแท้จริงแสนลำาบาก
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